
Salm 118, 1-2.19-29 
 
1 Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo!  
Perdura eternament el seu amor.  
2 Que respongui la casa d'Israel:  
Perdura eternament el seu amor.  
 

19 Obriu-me les portes dels justos:  
entraré a donar gràcies al Senyor.  
20 Aquest és el portal del Senyor,  
els justos hi poden entrar.  
21 Et dono gràcies perquè m'has escoltat  
i has vingut a salvar-me.  
22 La pedra rebutjada pels constructors,  
ara és la pedra principal.  
23 És el Senyor qui ho ha fet,  
i els nostres ulls se'n meravellen.  
24 Avui és el dia en què venç el Senyor:  
alegrem-nos-en i celebrem-lo.  
25 Ah, Senyor, dóna'ns la victòria!  
Ah, Senyor, fes-nos triomfar!  
26 Beneït el qui ve en nom del Senyor.  
Us beneïm des de la casa del Senyor.  
27 El Senyor és Déu i ell ens il·lumina.  
Acosteu-vos amb els rams tot dansant  
fins a les vores de l'altar.  
28 Tu ets el meu Déu, et dono gràcies;  
t'exalço, Déu meu!  
29 Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo!  
Perdura eternament el seu amor.  
 

Gènesi 49, 10-11 
 
10 El ceptre no serà mai pres de Judà,  
no mancarà als seus fills  
el comandament,  
fins que vindrà aquell a qui pertany  
i a qui els pobles obeiran.  
11 Fermarà a la vinya el seu pollí,  
als ceps triats, el fill de la somera;  
rentarà amb vi la seva roba,  
amb sang de raïms la seva túnica.  
 

 

 
 
 



 
Mateu 21, 1-11 
1 Quan es van acostar a Jerusalem i arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres, 
Jesús va enviar dos deixebles 2 amb aquest encàrrec:  
--Aneu al poble que teniu al davant i tot seguit trobareu una somera fermada, amb un 
pollí al seu costat. Deslligueu-la i porteu-me'ls. 3 Si algú us preguntava res, responeu-li: 
"El Senyor els ha de menester, però de seguida els tornarà."  
4 Això va succeir perquè es complís allò que havia anunciat el profeta:  
5 Digueu a la ciutat de Sió:  
Mira el teu rei que ve cap a tu;  
arriba humilment,  
muntat en una somera i en un pollí,  
fill d'un animal de càrrega.  
6 Els deixebles hi anaren i feren el que Jesús els havia manat: 7 portaren la somera i el 
pollí, van posar els mantells al seu damunt, i ell hi va muntar. 8 Molta gent va començar 
a estendre els seus mantells pel camí; d'altres tallaven branques dels arbres i encatifaven 
el terra. 9 La gent que anava davant d'ell i els qui seguien darrere cridaven:  
-- Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel!  
10 Quan hagué entrat a Jerusalem, tota la ciutat es va inquietar, i preguntaven:  
--Qui és aquest?  
11 La multitud responia:  
--Aquest és el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.  
 


