
Adaptació de l’evangeli de sant Lluc (Lc 19,28-40)

Avui comencem la Setmana Santa. És un temps que tots
els cristians vivim intensament, ja que acompanyem
Jesús en la seva passió, mort i resurrecció. L’evangelista
Lluc explica en aquest fragment de l’Evangeli el que va
passar quan Jesús va anar amb els seus deixebles a
Jerusalem, com era tradició cada any, per celebrar-hi la
Pasqua.

En aquell temps, Jesús anava al davant pujant a
Jerusalem. Quan era a prop de Betfagué i de Betània, a
la muntanya de les Oliveres, va enviar dos dels seus
deixebles amb aquest encàrrec:

«Aneu al poble d’aquí al davant. Quan hi entrareu,
trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai.
Deslligueu-lo i porteu-lo. I si algú us preguntava per què
el deslligueu, responeu: el Senyor el necessita.»
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Els deixebles confiaven molt en Jesús i per això van 
fer cas del que els demanava (encara que els 
sorprengués que volgués viatjar en un ruc, enlloc 
d’un cavall)

Els enviats se’n van anar i ho van trobar tot tal 
com Jesús els ho havia dit.  
Mentre deslligaven el pollí, els amos els van dir:

«Per què el deslligueu?» 

Ells van respondre: 

«El Senyor el necessita» 

Llavors van portar el pollí a Jesús, li van tirar al 
damunt els seus mantells per guarnir-lo i a sobre 
hi van fer pujar Jesús.
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Jesús havia triat viatjar en ruc perquè era una
persona molt senzilla i no volia cridar l’atenció. Però
com que tot el que feia era tan gran i tan important,
la gent el va rebre com rebien els reis: estenent els
mantells que duien posats perquè li fessin de catifa i
el saludaven amb palmons i rams d’olivera (com
recordem nosaltres en la benedicció dels rams)

Mentre Jesús avançava, molts estenien els mantells
pel camí. Quan ja s’acostava a la baixada de la
muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels
deixebles, plens d’alegria, van començar a lloar Déu
amb grans crits per tots els miracles que havien vist,
i deien:
«Beneït sigui el rei, el qui ve en nom del Senyor. Pau
en el cel, i glòria en les altures!»
Alguns dels fariseus que es trobaven entre la
multitud li van dir:
«Mestre, renya els teus seguidors.»
Ell va respondre:
«Us asseguro que si aquests callessin, cridarien les
pedres.»
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1.     Aquest camí que fa Jesús, cap a quina ciutat el porta? 
2. Què feia la gent a mida que Jesús avançava?
3. Què cridaven?
4. Què portem nosaltres avui a les mans per celebrar aquest Diumenge?
5. Aquest diumenge comença la Setmana Santa i recordarem la Passió, mort i 

resurrecció de Jesús. T’animem a participar en totes les celebracions de la Parròquia 
per estar ben a prop de Jesús!

Et proposem unes idees per treballar l’Evangeli d’avui:


