Diumenge del Ram. Passió del Senyor
Processó dels rams
Lectura de l'evangeli segons sant Marc 11, 1-10
Quan s'acostaven a Jerusalem, devora Bet-Fagué i Bet-Hània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos
dels seus deixebles amb aquest encàrrec: "Anau al poble d'aquí davant, i tot d'una que hi entrareu trobareu un
pollí fermat, que ningú no l'ha muntat encara. Deslligau-lo i duis-lo. Si qualcú us deia: Per què feis això?, digau-li:
El Senyor l'ha de menester, i de seguida el tornarà aquí." Ells se n'anaren i trobaren un pollí fermat, fora, en el
portal d'una casa, i el deslligaren. Alguns dels qui eren allà els deien: "¿Què feis, que deslligau el pollí?" Ells
respongueren tal com els havia dit Jesús, i els deixaren fer. Duen a Jesús el pollí, el guarneixen amb els mantells i
ell hi puja. Molts estenien els mantells pel camí, i altres, ramatge que collien dels camps, i els qui el precedien o el
seguien cridaven: "Hosanna. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Beneït el regne del nostre pare David, que està a
punt d'arribar. Hosanna a dalt del cel."

Missa
Lectura del llibre del profeta Isaïes 50, 4-7
El Senyor m'ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un
altre, em desvetla l'orella, perquè escolti com un mestre. El Senyor m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit
ni m'he fet enrera: he parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrancaven la barba; no he amagat
la cara davant ofenses i escopinades. El Senyor m'ajuda: per això no em don per vençut; per això par com una
roca la cara i sé que no quedaré avegonyit.

Salm responsorial 21
Resposta: Déu meu, Déu meu, ¿per què m'heu abandonat?
. Tots els qui em veuen se'n riuen de mi, amb els llavis i amb el cap prenen aires de mofa: "S'ha dirigit al Senyor,
que l'alliberi, doncs; que el salvi, si tant l'estima."
. M'enrevolta una multitud de cans, em rodeja un estol de malfactors, m'han lligat les mans i els peus, puc
comptar tots els meus ossos.
. Es reparteixen entre ells els vestits, es juguen als daus la meva roba. Almanco vós, Senyor, no us allunyeu; força
meva, afanyau-vos a defensar-me.
. Anunciaré als meus germans el vostre nom, vos alabaré enmig del poble reunit. Feels del Senyor, alabau-lo, fills
de Jacob, glorificau-lo, reverenciau-lo, fills d'Israel.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips 2,6-11
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer
no-res, fins a prendre la condició d'esclau i fer-se semblant als homes. Començà a portar-se com un home
qualsevol, s'abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha
concedit aquell nom que està per damunt tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i davall la terra, doblegui
el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.
Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Marc 14, 1 - 15, 47
C.- Quan faltaven dos dies per a la festa de la Pasqua i dels Àzims, els grans sacerdots i els mestres de la Llei
discutien quina seria la manera més astuta d'apoderar-se de Jesús i de matar-lo.

