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La imatge que il·lustra la portada
és la d’una rèplica en miniatura
de la creu de Lampedusa.
L’oferí al monestir el Sr. Miquel
Rocabruna en nom de la Casa
dello Spirito e delle Arti en
agraïment a l’acollida de la creu
original, portada en pelegrinatge
a Montserrat el Dilluns Sant del
2017 per la Delegació de Joventut
del bisbat de Vic.

E

l Via Crucis és una pregària tradicional de l’Església
Catòlica, nascuda de les peregrinacions que els
cristians feien a Terra Santa, i que conté un ric i profund
significat, sobretot per viure la Quaresma.
A la JMJ de 2013 a Rio, el Papa Francesc ens oferia 6
raons per resar-lo:
1. Ens permet posar la nostra confiança en Déu.
«A la Creu de Crist està tot l’amor de Déu, està la seva
immensa misericòrdia. I és un amor del qual podem refiarnos, en el qual podem creure. Estimats joves, fiem-nos
de Jesús, confiem en Ell (cf. Lumen fidei, 16). Perquè Ell mai
defrauda a ningú. Només en Crist mort i ressuscitat trobem
la salvació i la redempció.»
2. Ens situa en la història.
«Mireu, Jesús amb la seva Creu recorre els nostres carrers i
càrrega les nostres pors, els nostres problemes, els nostres
sofriments, també els més profunds anhels. Amb la Creu,
Jesús s’uneix al silenci de les víctimes de la violència, que ja
no poden cridar, sobretot els innocents i els indefensos.»
«Amb la Creu Jesús s’uneix a totes les persones que
pateixen fam ... està al costat de tantes mares i pares
que pateixen en veure els seus fills víctimes de paradisos
artificials, com la droga ... s’uneix a qui és perseguit per la
seva religió, per les seves idees, o simplement pel color de
la seva pell.»
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3. Ens interpel·la.
«Tu, com qui vols ser? Vols ser com Pilat, que no té la
valentia d’anar a contracorrent per salvar la vida de Jesús,
i es renta les mans? Diguem: ¿tu ets dels que es renten
les mans, es fan els distrets i miren cap a una altra banda,
o ets com el Cireneu, que ajuda a Jesús a portar aquella
fusta pesant, o com Maria i les altres dones, que no tenen
por d’acompanyar Jesús fins al final, amb amor i amb
tendresa?.»
4. Ens porta a l’acció.
«Ens ensenya així a mirar sempre a l’altre amb misericòrdia
i amor, sobretot a qui pateix, a qui té necessitat d’ajuda,
a qui espera una paraula, un gest. La Creu ens convida a
sortir de nosaltres mateixos per anar a trobar als altres i
estendre’ls la mà.»
5. Ens anima a seguir el camí.
«A la Creu de Crist hi ha el sofriment, el pecat de l’home,
també el nostre, i Ell acull tot amb els braços oberts,
carrega sobre la seva esquena les nostres creus i ens diu:
Ànim! No la portes tu sol. Jo la porto amb tu i jo he vençut
la mort i he vingut a donar-te esperança, a donar-te vida.»
(cf. Jn 3,16)
6. Ens dóna certesa de l’amor fidel de Déu.
«Portem les nostres alegries, els nostres sofriments, els
nostres fracassos a la Creu de Crist; trobarem un Cor obert
que ens comprèn, ens perdona, ens estima i ens demana
portar aquest mateix amor a la nostra vida, estimar cada
germà o germana nostra amb aquest mateix amor.»
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La creu, pasqual i fecunda

Via Crucis amb textos de l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium del Papa Francesc

En el nom del Pare i del Fill
i de l’Esperit Sant.

INTRODUCCIÓ
En qualsevol lloc i situació en què ens trobem, estem
urgits a renovar ara mateix la nostra trobada personal amb
Jesucrist o, almenys, a prendre la decisió de deixar-nos
trobar per Ell, d’intentar-ho cada dia sense parar. No hi
ha raó perquè algú pensi que aquesta invitació no és per
a ell, perquè «ningú queda exclòs de l’alegria reportada
pel Senyor». A qui arrisca, el Senyor no el defrauda, i quan
algú dóna un petit pas cap a Jesús, descobreix que Ell ja
esperava la seva arribada amb els braços oberts. Aquest
és el moment per dir a Jesucrist: «Senyor, m’he deixat
enganyar, de mil maneres vaig escapar del vostre amor,
però aquí estic de nou per renovar la meva aliança amb vós.
Us necessito. Rescateu-me novament, Senyor. Accepteu-me
un cop més entre els vostres braços redemptors.» (E.G. 3)
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ORACIÓ PREPARATÒRIA
Jesús, alegria del nostre cor i raó de la nostra esperança,
força en la nostra debilitat i passió en el nostre afany
per l’autenticitat de la vida: ompliu de llum el nostre
enteniment i enfortiu la nostra voluntat perquè, en meditar
en el nostre cor el que vos heu sofert amb tant d’amor per
nosaltres, siguem empesos a trencar per sempre amb la
maldat del pecat i la tristesa de la culpa.
Només des de l’agraïment podrem afrontar la vida,
anunciant la vostra salvació. Inundeu la nostra ànima,
Senyor, amb la bondat i la força dels vostres sentiments de
Fill i de Redemptor.
Maria, Mare de l’Amor més gran, Verge dels Dolors i de
l’Esperança, inspireu-nos els sentiments d’amor amb què
vàreu acompanyar en aquest camí al vostre Diví Fill. Amén.

Després de cada estació es pot cantar:
T. Per vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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I. PRIMERA ESTACIÓ

Jesús és condemnat a mort
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«Quan la vida interior es tanca en els propis interessos, ja
no hi ha espai per als altres, ja no hi entren els pobres, ja
no s’hi escolta la veu de Déu, ja no s’hi gaudeix la dolça
alegria del seu amor, ja no hi batega l’entusiasme per fer
el bé.» (E.G. 2)
Meditació: El just, amb les penes que sofreix, fa justos
els altres. Aquell que va passar pel món fent el bé és
condemnat injustament a la mort i mort de creu. El seu
pecat consisteix en haver posat la Llei al servei de l’Amor;
la seva blasfèmia és la seva vida feta misericòrdia i salvació
pels pecadors. El món no reconeix en les obres de Jesús la
Llum de Déu i prefereix romandre en la foscor del pecat,
quedant embolcallat en la tristesa del regne de les tenebres.
Oració: Us demanem, Senyor, que perdoneu el vostre
poble perquè, amb la seva conducta massa vegades
indigna, segueix rebutjant el vostre Evangeli, tornant així
a condemnar al vostre Crist. ¿Qui pogués purificar d’una
vegada per sempre el seu pecat de desconfiança en la força
de l’amor sofrent de Jesús, en la força de l’alegria de seu
Evangeli?
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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II. SEGONA ESTACIÓ

Jesús carrega la creu
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«La fe sempre conserva un aspecte de creu, alguna foscor
que no li treu la fermesa de la seva adhesió. Hi ha coses
que només es comprenen i valoren des d’aquesta adhesió
que és germana de l’amor, més enllà de la claredat amb
què puguin percebre’s les raons i els arguments.» (E.G. 42)
Meditació: Jesús sent el pes culpable de la humanitat en
la creu, que abraça per tots nosaltres. La tristesa de la
indiferència no esgota el coratge de l’alegria de fer el bé
que nia en el cor del Mestre. L’amor de Crist aventura tota
la seva vida darrere de la voluntat salvadora del Pare. Ell ha
arrencat de la nostra carn feble i malaltissa la por a carregar
amb la responsabilitat dels germans. En el pes de la creu
de Crist veiem la debilitat de tants cristians tristos, negant
així amb les seves obres, la seva vocació de deixebles
missioners.
Oració: Per això, Senyor, us demanem perdó per tanta por a
carregar la creu de cada dia amb l’alegria que ve del vostre
amor sense fissures, per no alegrar-nos, moltes vegades, de
ser elegits per aixecar aquesta creu pesant que esclafa els
més febles i els més afligits per la tristesa i pel pecat.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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III. TERCERA ESTACIÓ

Jesús cau per primera vegada
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«L’inmediatisme ansiós d’aquests temps fa que els agents
pastorals no tolerin fàcilment allò que significa alguna
contradicció, un aparent fracàs, una crítica, una creu.»
(E.G. 82)
Meditació: En la creació, Déu va veure que tot era bo,
que tot caminava en harmonia amb la voluntat de Déu.
L’home, amb la seva desobediència, feu entrar la mort en
el món, i, amb ella, la tristesa en la vida present. Neguem
el Crist, present en la bellesa de tot el recreat per Ell, quan
no sabem patir amb alegria les conseqüències d’una falta,
d’una contradicció, d’un fracàs, d’una crítica, i així trepitgem
l’alè de vida que Déu ha posat en el cor de cada home.
Oració: En la tristesa de cada caiguda humana, el Crist s’hi
fa present oferint-nos de nou la força de l’alegria del seu
Evangeli.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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IV. QUARTA ESTACIÓ

La trobada amb Maria
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«Maria és la que sap transformar una cova d’animals en la
casa de Jesús, amb uns pobres bolquers i una muntanya
de tendresa ... Com una veritable mare, Ella camina amb
nosaltres, lluita amb nosaltres, i vessa incessantment
la proximitat de l’amor de Déu ... És sobretot aquí, als
santuaris, on ... trobem la força de Déu per suportar els
sofriments i els cansaments de la vida. Maria ens acarona
amb el seu gest maternal i ens diu a cau d’orella: «No
es torbi el teu cor [...] ¿No estic jo aquí, que sóc la teva
Mare?» (E.G. 286)
Meditació: La Mare de Déu va caminar amb el seu Fill fins
al Calvari, amb un sofriment immens però amb un amor
encara més gran. Déu la va cridar a ser corredemptora de la
humanitat i Ella va respondre. Maria, la dona de l’alegria del
Magnificat, la Verge del constant sí a Déu, ens indica quin
és el camí de la nostra vocació de cristians. No oblidem la
nostra missió, la de fer present el consol de l’amor on hi ha
dolor i calvari, on hi ha necessitat de l’alegria de l’Evangeli.
Oració: Que l’amor de Maria ens llanci cap a l’aventura
generosa d’estimar com Jesús, a través de la Creu, més enllà
de la mort.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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V. CINQUENA ESTACIÓ

El Cireneu ajuda a Jesús amb la creu
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«Un bon acompanyant no es plega als fatalismes o a la
pusil·lanimitat. Sempre convida a voler curar-se, a carregar
la llitera, a abraçar la creu, a deixar-ho tot, a sortir sempre
de nou a anunciar l’Evangeli.» (E.G. 172)
Meditació: Un home honrat torna del camp, ve ple d’alegria
de complir amb la voluntat del Pare en el treball; ell potser
anhelava el descans, i ara l’obliguen a prendre la Creu per
ajudar a Jesús. No podrà el Totpoderós portar la seva Creu
fins al final per si sol? ...
Oració: Senyor, que siguem el cireneu que no perd l’alegria
de saber-se estimat, quan arribes inesperadament a canviar
els nostres plans; que seguim cooperant com a deixebles
missioners en l’obra de la salvació de la humanitat; que
siguem el cireneu dels afligits, dels pobres, dels més
allunyats de l’alegria del teu Evangeli.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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VI. SISENA ESTACIÓ

La Verònica neteja la cara de Crist
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«Així com alguns voldrien un Crist purament espiritual,
sense carn i sense creu, també es pretenen relacions
interpersonals només intervingudes per aparells
sofisticats, per pantalles i sistemes que es puguin
encendre i apagar a voluntat. Mentrestant, l’Evangeli ens
convida sempre a córrer el risc de la trobada amb la cara
de l’altre, amb la seva presència física que interpel·la, amb
el seu dolor i els seus reclams, amb la seva alegria que
encomana a un constant cos a cos.» (E.G. 88)
Meditació: Sempre ha estat i serà model d’audàcia cristiana
aquesta dona compassiva que s’obre pas entre els enemics
de Crist i li neteja la sang i la suor del rostre. No és estrany
que el cor sempre agraït del Senyor estampés la imatge del
seu rostre en el llenç de «la Verònica». Només els audaços
arrabassen el Regne del cel perquè saben el valor de
l’alegria de l’Evangeli.
Oració: Senyor, des del baptisme som deixebles missioners.
Us preguem que ens doneu el coratge i l’atreviment per
eixugar els rostres ferits de tots aquells que pateixen;
imprimint així en el nostre cor els trets més fins de la vostra
imatge perquè tots us coneguin i us estimin.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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VII. SETENA ESTACIÓ

Jesús cau per segona vegada
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«Al desert es necessiten sobretot persones de fe que,
amb la seva pròpia vida, indiquin el camí cap a la Terra
Promesa i d’aquesta manera mantinguin viva l’esperança».
En tot cas, allà sóm cridats a ser persones-càntirs per
a donar de beure als altres. De vegades el càntir es
converteix en una pesada creu, però va ser precisament en
la creu on, traspassat, el Senyor se’ns va lliurar com a font
d’aigua viva. No ens deixem robar l’esperança!» (E.G. 86)
Meditació: El camí puja una aspre pendent, la marxa es fa
pesada. La gran debilitat, el mal camí, les burles i el pes
de la Creu ho expliquen tot, però això no pot robar del cor
de Crist l’alegria d’haver-ho donat tot per la salvació de la
humanitat.
Oració: Senyor Jesús, tot i que en el camí de la via dolorosa
contemplem la vostra lluita entre els límits del vostre cos i
la grandesa de la vostra ànima, nosaltres refusem a acceptar
moltes vegades els nostres límits, les nostres debilitats i els
fracassos dins la nostra vocació d’homes i de fills de Déu.
Encara que caiguem una segona vegada i moltes més en
el camí, no ens deixeu. Tingueu paciència amb nosaltres;
aixequeu-nos, animeu-nos, ajudeu-nos, perquè no desistim
davant les dificultats en el camí vital de la fe.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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VIII. VUITENA ESTACIÓ

Jesús parla amb les dones de Jerusalem
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«Jesucrist va donar la seva preciosa sang a la creu per
cada un de nosaltres. Més enllà de tota aparença, cada
un és immensament sagrat i mereix el nostre afecte i la
nostra entrega. Per això, si aconsegueixo ajudar a una sola
persona a viure millor, això ja justifica el lliurament de la
meva vida.» (E.G. 274)
Meditació: Si així tracten l’arbre verd! ... ¿Què passarà amb
el sec? L’arbre verd és l’arbre ple de vida, que produeix el
fruit de l’alegria d’haver conegut la voluntat de Déu i el
goig d’haver-ho lliurat tot per amor. No obstant això, cal
que el Pare podi l’arbre per tal que produeixi nous fruits
abundants que nodreixin la humanitat sencera.
Oració: Senyor, concediu-nos d’asemblar-nos cada dia
més a Vós, per no ser arbres secs incapaços d’estimar
amb alegria. Sembra en nosaltres el goig de l’Evangeli per
apropar-nos com a deixebles missioners a consolar i animar
cada persona que trobem al nostre camí.
T. Per vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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IX. NOVENA ESTACIÓ

Jesús cau per tercera vegada
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«L’Església parla des de la llum que li ofereix la fe, aporta
la seva experiència de dos mil anys i conserva sempre en
la memòria les vides i els patiments dels éssers humans.
Això va més enllà de la raó humana.» (E.G. 238)
Meditació: La humiliació en el sofriment, la debilitat,
l’abatiment en els moments suprems és el que caracteritza
la Creu, però tot això no pot arrabassar l’alegria de
l’Evangeli que fonamentalment n’és el seu sentit últim.
Crist, sense percebre-ho ara materialment, se sap estimat
del Pare, sap que aquest tràngol que ara viu no és la fi
de tot; el seu cansament en portar la Creu, la seva por
en acostar-se a la mort, és la de tots. L’amor amb que
ho viu però, a tots arriba, perquè ningú sucumbeixi en el
cansament ni desisteixi en la por.
Oració: Senyor, que sapiguem suportar amb valor el que
ens sembla un gran patiment! Que el pes de la Creu no
ens arrabassi l’esperança del cor i l’alegria de l’ànima de
saber-nos construint un món nou on ja comença a regnar la
benaurada alegria de l’Evangeli.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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X. DESENA ESTACIÓ

Jesús és despullat dels seus vestits
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«El lliurament de Jesús a la creu no és més que la
culminació d’aquest estil que va marcar tota la seva
existència. Captivats per aquest model, volem integrarnos a fons en la societat, compartim la vida amb tots,
escoltem les seves inquietuds, col·laborem materialment
i espiritualment amb ells en les seves necessitats, ens
alegrem amb els qui estan alegres, plorem amb els que
ploren i ens comprometem a la construcció d’un món nou,
colze a colze amb els altres.» (E.G. 269)
Meditació: Arribats al cim del Calvari, els soldats despullen
Jesús de les seves vestidures; el seu cos s’estremeix de
dolor ho ha donat tot en una entrega plena de goig i
generositat.
Oració: Senyor, ajudeu-nos a viure el despreniment total de
les coses i de la nostra pròpia persona per viure en l’alegria
de l’Evangeli que comunica sempre l’amor que transforma
la fragilitat del despullament en glosa final d’acció de
gràcies.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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XI. ONZENA ESTACIÓ

Jesús és clavat a la creu
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«La pau és possible perquè el Senyor ha vençut al món i
la seva conflictivitat permanent fent la pau mitjançant la
sang de la seva creu.» (E.G. 229)
Meditació: Jesús, sense maleir ni murmurar, deixa que els
claus el sostinguin a la Creu. Amb aquesta acció va ser
escàndol per a molts, i no obstant això, aquesta és la follia
que ens interpel·la i ens atrau; la follia de la Creu. Què hi ha
en el cor de Jesús que el fa capaç d’un amor tan gran? Sens
dubte, l’alegria de l’Evangeli.
Oració: Senyor, que ens crideu a respondre a la vida amb
un testimoni de pobresa, de senzillesa, d’humilitat, de
sacrifici i d’entrega generosa, doneu-nos l’alegria de
l’Evangeli i demaneu-nos-ho com i quan vulgueu perquè en
tot moment tendim a cercar el millor, i amb això el bé i la
salvació de tots els homes.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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XII. DOTZENA ESTACIÓ

Jesús mor a la creu
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«A la creu, quan Crist patia en la seva carn la dramàtica
trobada entre el pecat del món i la misericòrdia divina,
va poder veure prop seu la consoladora presència de
la Mare. Vora la seva creu, en l’hora suprema de la nova
creació, Crist ens porta a Maria. Ell ens porta a Ella,
perquè no vol que caminem sense una mare, i el poble
llegeix en aquesta imatge materna tots els misteris de
l’Evangeli.» (E.G. 285)
Meditació: El rostre del Senyor, embolcallat en una
pal·lidesa mortal s’inclina suaument, el seu pit s’aixeca i
deixa escapar, amb ànsia d’eternitat, el seu últim alè. ¡la
seva més gran prova d’amor!
Oració: Jesús, ajudeu-nos a acceptar la crida que ens feu
cada dia a afrontar la vida per vós, amb vós i en vós, per
oferir a tots l’alegria de l’Evangeli que allibera la humanitat
de la tristesa cruel de la mort.
T. Per vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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XIII. TRETZENA ESTACIÓ

Jesús és baixat de la creu
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«El triomf cristià és sempre una creu, però una creu que
en aquest temps és bandera de victòria, que es porta
amb una tendresa combativa davant els embats del mal.»
(E.G. 85)
Meditació: Desclaven el cos de Jesús i el reben els braços
de Maria. Sobre la terra tot sofriment té la seva fi, però la
recompensa és eterna.
Oració: Senyor, feu que en les penes i els treballs de
cada dia, el nostre descans siguin els braços de la vostra
Mare Santíssima i que ella ens porti a l’alegria de gaudir
del vostre cel en arribar al final de la nostra tasca com a
deixebles missioners de l’Evangeli de les benaurances.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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XIV. CATORZENA ESTACIÓ

Jesús és col·locat al sepulcre
T. U
 s adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el món.
«Verge i Mare nostra... Vós, que vàreu estar plantada
davant la creu amb una fe indestructible i vàreu rebre
l’alegre consol de la resurrecció, vau reunir els deixebles
en l’espera de l’Esperit, perquè naixés l’Església
evangelitzadora.» (E.G. 288)
Meditació: Vint segles han passat. Sobre la seva tomba
buida ha germinat l’immens poble de Déu. L’Església, a
través del món, sota la mirada feliç de Maria, la Mare de
Déu per qui ha tornat al món l’autèntica alegria, proclama
amb gran goig la victòria de l’amor agafat a la creu: Crist ha
ressuscitat!
Oració: Senyor, ensenyeu-nos a comprendre aquesta
fecunditat de la mort arrelada en l’amor. Que el misteri
de la Creu ens concedeixi passar de la tristesa del pecat a
l’alegria de l’Evangeli amb l’esperança de viure ressuscitats
en aquesta nova vida.
T. P
 er vostra passió sagrada, adorable Redemptor,
alegreu amb vostra mirada aquest pobre pecador.
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ORACIÓ FINAL
Senyor Jesús, hem arribat al final d’aquest camí dolorós que
vós vàreu recórrer sense desistir-ne. Ara aixequem la nostra
mirada i veiem el vostre cos suspès en la Creu, amb les
mans i els peus traspassats pels claus i amb el cap coronat
d’espines. El vostre patiment és el fruit d’un infinit amor
per nosaltres, lliurat tot ell per aconseguir-nos la salvació.
Vós moriu per nosaltres, feu que nosaltres sapiguem viure
per a vós, estimant sense desistir, compartint l’alegria de
l’Evangeli que posa el somriure de Déu en el cor renovat
dels redimits per la vostra creu. Us ho demanem a vós, que
viviu i regneu, immortal i gloriós, pels segles dels segles.
Amén.
Amb l’alegria de compartir cada dia més la vostra vida,
d’unir-nos més intensament als vostres sentiments d’home
nou i de Fill de Déu, ens donem les mans els uns als altres
per fer més visible el gran cos de Crist ressuscitat que es
dirigeix al Pare amb l’alegria de la fe, tot dient:
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci’s la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.
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CANT FINAL
Victòria! Tu regnaràs.
O Creu! Tu ens salvaràs.
1. T
 u brilles sobre els homes
que busquen la veritat.
Oh Creu, font d’on rebrolla
l’amor i la llibertat.
2. T
 u portes l’alegria
al pobre i al malalt.
Tu ets la llum que ens guia
vers Crist cabdill immortal.
3. A
 l’ombra dels teus braços
el món la pau buscarà.
Com Crist, amb claus per llaços,
per tu el cel guanyarà.
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Rèplica en miniatura de la Creu de Lampedusa. Fotografia: P. Joan M. Mayol
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