
DIUMENGE DE RAMS  “A”: 2 d’Abril 2023 
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 21,1-11) 

Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Bet-Fagué, a la muntanya de les Oliveres. Allà Je-

sús envià dos deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i trobareu tot 

seguit una somera fermada, amb el seu pollí. Deslligueu-la i porteu-me’ls. Si algú us deia 

res, responeu-li que el Senyor els ha de menester, però els tornarà de seguida.» Tot això va 

succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: «Digueu a la ciutat de 

Sió: Mira, el teu rei fa humilment la seva entrada, muntat en una somera, en un pollí, fill 

d’un animal de càrrega.» Els deixebles hi anaren, feren el que Jesús els havia manat, porta-

ren la somera i el pollí, els guarniren amb els seus mantells, i ell hi pujà. Molta gent entapis-

sava el camí amb els seus mantells, altres tallaven branques dels arbres per encatifar la ter-

ra, i la gent que anava al davant i la que el seguia cridava: «Hosanna al Fill de David. Beneït 

el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel.» 

Quan hagué entrat a Jerusalem, s’agità tota la ciutat. Molts preguntaven: «Qui és aquest?» 

La gent que anava amb ell responia: «És el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.» 



2 d’abril de 2023 

CELEBRACIONS DEL PERDÓ 

Dilluns 3 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre: SANTA MARIA DELS TURERS 

Dimarts, 4 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre: SANT PERE 

Dimecres, 5 d’abril: a 2/4 de 8 del vespre: LES PEDRERES 

SETMANA SANTA 
Diumenge de Rams. Jesús entra a Jerusalem a cavall d’un ase i és aclamat per la gent que 

l’acompanya. Nosaltres també ho fem, ben conscients que aquest Je-

sús que aclamem amb els nostres rams serà condemnat a mort per 

la seva fidelitat al camí d’amor de Déu. Per això, la nostra aclamació 

és una afirmació de fidelitat a aquest camí seu.  
 

Dilluns, Dimarts i Dimecres Sant. Tres dies d’espera, de prepara-

ció, de refermament en el nostre desig de seguir Jesús. Bo serà, en 

aquests dies (o, segons s’escaigui, en algun dia de la setmana anteri-

or), participar en la celebració de la Penitència, per arribar reconcili-

ats a la Pasqua 
 

Dijous Sant. Aquesta tarda comencem ja el Tridu Pasqual cele-

brant l’Eucaristia, que és com una anticipació del que viurem en 

aquests dies vinents. Jesús ens deixa el pa i el vi que seran la 

seva presència per sempre enmig de la comunitat i, alhora, amb 

el rentament dels peus ens convida a viure amb una entrega als 

altres semblant a la que ell ha viscut.  
 

Divendres Sant. Jesús mor a la creu. Nosaltres, avui, corpresos 

i agraïts, ens reunim per comme-

morar la seva passió, per omplir-nos de la gràcia que brolla 

d’aquesta creu i per demanar que aquesta gràcia ompli el 

món sencer. Contemplant-lo a ell, manifestem la nostra fe i 

la nostra esperança en el Déu que hem conegut en Jesús i 

que és sempre font de vida inesgotable.  
 

Dissabte Sant. Avui és el dia del silenci, el dia per estar prop 

del sepulcre de Jesús compartint el dolor i, alhora, la confi-

ança. Com Maria, la seva mare, i com totes aquelles dones que el van acompanyar al llarg 

de la seva vida.  
 

Nit de Pasqua. «Aquesta és la nit en què Crist, trencant els lligams de la mort, ha pujat vic-

toriós dels inferns», cantem en el pregó de Pasqua. Aquesta nit, la més gran de l’any, els 

cristians ens reunim per celebrar que Jesús ens ha obert les portes de la vida per sempre. I, 

amb tot el goig, refermem els compromisos del nostre baptisme i ens alimentem del pa 

de l’Eucaristia per compartir, a través d’una manera de viure renovada, l’amor més ple i 

més joiós. Al·leluia!  



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  

En les misses del  3 al 9 d’abril de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8  v Tots els difunts   7 t. Ànimes 

Dimarts 8  v Família Butiñà;   7 t Ànimes 

Dimecres 8  v Hna. Julita Gil F.S.J., Butiñana 7 t. Ànimes  

Dijous  8  v Maria Dolors Xutglà 7 t Ànimes 

Divendres     6,30 t ———————————-   ———————— 

Dissabte 9 v Benet Terradas Ferrer    No hi ha Missa 

Diumenge  

 

10 m. Intenció Particular;  Carme Arnau 

11 m. 
 

Comunitat Parroquial 12 Maria Rosa; Joan Grau; Pilar Viñas Reig 

8 v. Antoni Hostench 

SETMANA SANTA:  Els horaris de  les celebracions el 

podeu trobar en full a part  i els de tota la comarca  a: 

http://www.parroquiesbanyoles.org  

DIVENDRES SANT: CONCERT DE PASSIÓ: A Santa 

Maria dels Turers, acabada la celebració de la tarda, cap a 

1/4 de 8 del vespre. 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Maria José Berenguer Martínez, de 63 anys 
Manuel Meléndez Meléndez, de 80 anys 
Ramon  Darné Torrent, de 97 anys 

RECAPTAT EN LA COL·LECTA 

PEL SEMINARI. 19/3/23 

Parròquia Santa Maria  1.279,85 

Església Clínica 237,00 

Església Carmelites 455,00 

Parròquia Sant Pere 914,45 

TOTAL 2.886,30 

PRIMERES COMUNIONS: 

Els nens i les nenes que s’hi han preparat, rebran 

la primera comunió el dissabte 29 d’abril a la tar-

da, o el dilluns, primer de maig, a migdia. 

El dia 15 d’abril hi ha missa familiar i confessions 

pels de la primera comunió. 

I el dissabte, 20 de maig, serà el final de curs de 

la catequesi i faran la professió de fe els que s’hi 

han preparat. 

PEL MANTENIMENT  

DE L’ESGLÉSIA 

Pots fer la teva aportació 

a través de BIZUM 

nº 03396 

Gràcies per la col·laboració 

 

“Crist es feu  

per nosaltres obedient 

fins a la mort, i una 

mort de creu. 

Per això Déu  

l'ha exaltat i li ha  

concedit aquell nom 

que està per damunt 

de tot altre nom.” 

(Fl 2,8-9) 


