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El camí de la Creu
amb l’evangeli
segons Sant Joan

Caminem junts per la via de la Creu,
caminem portant al cor
aquesta paraula d'amor i de perdó.
Caminem esperant la resurrecció de Jesús,
que ens estima tant. És tot amor.

La passió del Senyor, que ens disposem a pregar tal com
la relata sant Joan, és una contemplació d’amor plena
d’esperança. El qui l’ha escrita és aquell que ho ha vist i
que en dóna testimoni, el seu testimoni és digne de crèdit i
ell sap que diu la veritat perquè nosaltres també creguem.
De fet però, és Jesús mateix qui ens convida a meditar
aquest drama entre la Llum i les tenebres, entre la Gràcia
i el pecat, entra la Vida i la mort que lluiten en el nostre
interior a fi que ens experimentem a nosaltres mateixos
en el seu Esperit, i a través d’això, arribem a ser capaços
d’estimar com Ell. Aquesta és la nova actitud fonamental
que s’expressa en el manament nou: “Estimeu-vos els uns
als altres tal com Jo us he estimat!”.
La Passió, per amor als amics del Senyor, és l’Hora de
la misteriosa glorificació del Fill de l’Home, és a dir: de
l’Home per antonomàsia que el Nou Testament anomena
el nou Adam. En tot el relat destaca la sobirana llibertat
de Jesús que es dóna lliurant la seva vida en favor de tots.
Jesús coronat d’espines manifesta l’Home veritable, la
reialesa del qual ningú comprengué. La seva elevació en la
creu és salvació per a tots aquells que no tanquen els ulls
del cor en mirar-lo vessant generosament del seu costat
dret la sang i l’aigua que purifica i dóna vida a la nova
humanitat que neix ran de la seva creu.
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Salm 66
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els vostres designis,
i veuran tots els pobles la salvació.
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Com els primers deixebles que respongueren a la crida
del Baptista a seguir Jesús, també nosaltres, estació rere
estació, podem respondre a la seva veu tot demanant-li que
tingui pietat de nosaltres i ens doni la pau.
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PRIMERA ESTACIÓ

SEGONA ESTACIÓ

Jesús és traït per Judes a l’hort de Getsemaní.

Jesús és interrogat pel gran sacerdot Caifàs.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.

12,27 Ara em sento contorbat. Què he de dir? Pare,

1,9 Existia el qui és la llum veritable, la que, en venir al
món, il·lumina tots els homes. 10 Era present al món, al

salveu-me d’aquesta hora? No, és per arribar en aquesta hora
que jo he vingut. 13,31b Ara el Fill de l’home és glorificat, i
Déu és glorificat en ell. 32 Si Déu és glorificat en ell és que
també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà ben
aviat. 33 Fillets, és per poc temps que encara estic amb
vosaltres. Em buscareu, però ara us dic també a vosaltres
allò que ja vaig dir als jueus: “Allà on jo vaig, vosaltres no hi
podeu venir.” 34 Us dono un manament nou: que us estimeu
els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos
també vosaltres. 35 Per l’estimació que us tindreu entre
vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.

Oració
Jesús Mestre i Senyor de les nostres vides, que a l’hort
de Getsemaní, protegint els deixebles, us lliuràreu
voluntàriament al destacament dels guàrdies i dels soldats
liderats per Judes, i així complíreu l’Escriptura que us
encomanava de no perdre ningú dels qui el Pare us havia
donat: deixeu-nos entrar en la fortalesa de la vostra pregària
íntima de Fill estimat del Pare per mantenir la lucidesa del
cor davant les decepcions, el sofriment i la mort.

T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut.
11 Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit.
Oració

Verb etern de Déu encarnat, sotmès a la sospita i a la
malícia dels poderosos del vostre poble; menyspreat en
la paraula, no cregut malgrat les obres del Pare. Bufetejat
i silenciat en un fals judici on la resolució de la sentència
ja estava presa per endavant. Vós ens heu ensenyat que
presentar l’altra galta no és covardia i submissió, sinó
valentia per no deixar de manifestar amb les obres la veritat
i la llibertat per reclamar responsabilitat quan s’abusa del
poder i la injustícia és burlada.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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TERCERA ESTACIÓ

QUARTA ESTACIÓ

Jesús és negat per Pere davant dels criats
del gran sacerdot.

Jesús és interrogat pel governador romà Ponç Pilat.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
18,36 La meva reialesa no és cosa d’aquest món. Si fos

13,36 Jesús havia dit a Pere: Ara tu no pots seguir-me allà on
jo vaig. M’hi seguiràs més tard. 37 i Pere li replicà: Senyor,
per què no us puc seguir ara mateix? Donaré per vós la
vida! 38 Jesús li contestà: ¿Tu vols donar la vida per mi? T’ho
dic amb tota veritat: no cantarà el gall que no m’hagis negat
tres vegades.

d’aquest món, els meus homes haurien lluitat perquè jo
no fos entregat als jueus. I és que la meva reialesa no
és d’aquí. (...) 37b Jo sóc rei. La meva missió és la de ser
testimoni de la veritat; per això he nascut i per això he
vingut al món: tots els qui són de la veritat escolten la meva
veu.

Oració

Oració

Jesús, Mestre de l’amistat espiritual i educador pacient de
la maduresa humana, que sofríreu amb amor la covardia i
la distància que portaren a la fragilitat de Pere a negar fins
i tot que us coneixia i fugí de vós fins que el retrobàreu al
llac de Galilea. Que no ens aclapari la culpa Senyor, que no
ens separi de vós el silenci del pecat. Doneu vida Senyor
amb la vostra paraula al nostre amor rebregat pel pecat.

Senyor, sobirà nostre, testimoni humil de la veritat: no
permeteu que ens aferrem, a qualsevol preu i a costa de
qui sigui, als petits poders que els homes poden donar
en aquest món; que la vostra valentia serena davant la
passió ens obri els ulls a aquella realitat interior que no
és d’aquest món, que res ni ningú no pot anorrear i que
seguint els vostres passos tot ho pot transformar en un bé
major.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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CINQUENA ESTACIÓ

Oració

Jesús sofreix en silenci la pena dels assots.
V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
15,18 »Si el món us odia, tingueu present que m’ha odiat
primer a mi que a vosaltres. 19 Si fóssiu del món, el món

us estimaria com a cosa seva. Però vosaltres no sou
del món: jo us he escollit del món, i per això el món us
odia. 20 Recordeu allò que us he dit: “El criat no és més
important que el seu amo.” Si m’han perseguit a mi, també
us perseguiran a vosaltres. Si haguessin guardat la meva
paraula, també guardarien la vostra. 21 Tot això us ho faran
per causa del meu nom, ja que no coneixen aquell qui m’ha
enviat. 22 Si jo no hagués vingut a parlar-los, no tindrien
pecat, però ara no tenen excusa del seu pecat. 23 Els qui
m’odien a mi també odien el meu Pare. 24 Si jo no hagués
fet entre ells les obres que ningú més no havia fet, no
tindrien pecat; però ara, tot i haver-les vistes, ens tenen
odi tant a mi com al meu Pare. 25 S’havien de complir les
paraules escrites en els llibres de la seva Llei: M’odien sense
motiu.

— 10 —

Jesús, Fill de Déu, encarnat en la pobresa de la nostra carn
per amor nostre, que us sotmetéreu a la injustícia de la llei
humana, víctima entre tants que, silenciats per la història,
han estat vexats, torturats i anorreats legalment, per la
maldat dels executors i pel silenci dels qui miren cap a
una altre banda. Però vós heu estat el primer en no deixar
d’estimar i així heu redimit el món. Que malament que us
agraïm, Senyor, el vostre amor sofrent!
Que el vostre dolor desvetlli el nostre cor, Senyor, a fi que
no deixem d’estimar amagant-nos en falsos càlculs humans
permetent, en silenci, la impunitat de la injustícia, l’abús de
l’autoritat i el menyspreu de tota dignitat humana.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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SISENA ESTACIÓ

SETENA ESTACIÓ

Jesús és burlat pels soldats romans i rebutjat pel poble.

Jesús és condemnat injustament a mort.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

19,2 Els soldats després d’assotar a Jesús li van posar al

12,44 Els qui creuen en mi, més que creure en mi, creuen en el
qui m’ha enviat; 45 i els qui em veuen a mi veuen el qui m’ha
enviat. 46 Jo, que sóc la llum, he vingut al món perquè ningú
dels qui creuen en mi no es quedi en la fosca. 47 Als qui

cap una corona d’espines que havien trenat i el cobriren
amb un mantell de porpra. 3 Se li acostaven i li deien:
Salve, rei dels jueus! I li pegaven bufetades. Acabada la
burla 4 Pilat tornà a sortir davant el poble i els digué: Ara
us el trauré aquí fora, perquè sapigueu que no li trobo res
per a poder-lo inculpar. 5 Llavors sortí Jesús portant la
corona d’espines i el mantell de porpra. Pilat els diu: Aquí
teniu l’home! 6 Quan els grans sacerdots i els guardes del
temple el van veure, cridaren: crucifica’l, crucifica’l!

Oració
Jesús, Mestre i Senyor, que no refusàreu ser privat de tot
dret i respecte humà, a ser ferit i maltractat per mostrar als
homes l’únic camí que venç la violència i la maldat dels
homes: feu de la nostra vida una sembra de pau, de justícia i
de llibertat enmig de la calma o en qualsevol tempesta.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.

escolten les meves paraules i no les guarden, no sóc jo qui els
condemno, perquè no he vingut a condemnar el món, sinó a
salvar-lo. 48 Els qui em rebutgen a mi i no acullen les meves
paraules, ja tenen qui els condemnarà: és la paraula que jo
he predicat, la que els condemnarà el darrer dia, 49 perquè jo
no he parlat pel meu compte; el Pare mateix que m’ha enviat,
m’ha manat què havia de dir i de predicar. 50 I sé que el seu
manament és vida eterna. Per això, tot el que jo dic, ho dic tal
com el Pare m’ho ha comunicat.

Oració
Senyor Jesús, veritat viva que per portar la reconciliació i la
nova llibertat, fiat de l’amor de Déu, us oferíreu vos mateix
a la sort dels homes: desfeu en els nostres cors l’engany de
la vida sense compromís, de les postures equidistants en
l’oportunisme, dels silencis i els rebuigs que condemnen a
la marginalitat de la mort sempre als més febles, culpables
o innocents.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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VUITENA ESTACIÓ

NOVENA ESTACIÓ

Jesús porta ell mateix la creu camí del Gólgota.

Jesús és crucificat entre dos més com a rei dels jueus.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

14,1 Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu
també en mi. 2 A casa del meu Pare hi ha lloc per a molts;

3,14 I així com Moisès va enlairar la serp en el desert, també
el Fill de l’home ha de ser enlairat, 15 perquè tots els qui
creuen tinguin en ell vida eterna. 16 Déu ha estimat tant el

si no n’hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi
estada? 3 I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us
prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo
estic. 4 I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta. 5 Tomàs
li pregunta: Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem
saber quin camí hi porta? 6 Jesús li respon: Jo sóc el camí, la
veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi.

Oració
Jesús, Senyor, Mestre de veritat i de vida, que ens precediu en
el camí de l’amor que no arrossega la creu amb resignació, ni
que sigui pesada, sinó que la sap portar alçada com a signe
d’esperança i senyal de victòria: feu-nos aprendre de defugir
de les lamentacions inútils o de les murmuracions malignes
perquè sapiguem, quan convingui, aixecar ben alt la nostra
creu.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.

món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú
dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna.
6,37 Tots els qui el meu Pare em dóna vindran a mi, i jo no
trauré pas fora ningú que vingui a mi, 38 perquè no he baixat

del cel per fer la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m’ha
enviat. 39 I la voluntat del qui m’ha enviat és aquesta: que jo
no perdi res d’allò que ell m’ha donat, sinó que ho ressusciti
el darrer dia.

Oració
Crist, Senyor, enlairat per la crueltat dels vostres enemics i la
covardia dels vostres mals amics, despullat de tota dignitat
humana, però posat molt amunt per l’amor ferit del Pare
que cerca en vós la conversió del cor empedreït dels homes.
Voldríem fugir de tant d’amor. Però, on aniríem? Només vós
sou l’única Paraula de vida eterna.
Que la vostra passió, Senyor, ens fereixi i ens obri la deu
viva d’unes llàgrimes sinceres: llàgrimes de penediment
com les de Pere perdut sense vós, i d’amor vora la vostra
creu com les de Maria. Que la consciència del nostre pecat
no ens atueixi, que no ens deturi en refer el camí del calvari
a Getsemaní, de l’hort de les oliveres a la muntanya de les
benaurances.
Anyell de Déu…

— 14 —

— 15 —

DESENA ESTACIÓ

ONZENA ESTACIÓ

Jesús confia el deixeble estimat a la seva mare,
i ella al deixeble estimat.

Jesús mor en la creu.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
17,8 Jo els he confiat les paraules que vós meu confiat.

Ells les han acollides i han reconegut realment que jo he
sortit de vós, i han cregut que vós m’heu enviat. 9 Jo prego
per ells; no prego pel món, sinó pels qui vós m’heu donat,
perquè són vostres. 10 Tot allò que és meu és vostre, i
allò que és vostre és meu. En ells s’ha manifestat la meva
glòria. 11 Jo no em quedo més al món, però ells sí que s’hi
queden, mentre que jo vinc a vós. Pare sant, guardeu-los
en el vostre nom, el nom que m’heu donat, perquè siguin u
com ho som nosaltres.

Oració
Gràcies Senyor, per la generositat infinita de la creu de
la qual neix la comunitat cristiana que és mare fidel i
deixebla estimada: feu que en ella aprenguem a estimar
apropant-nos a tot sofriment en el silenci atent, el
respecte sol·lícit i la disponibilitat amatent que manifesti
al món la glòria de la creu i la força de la resurrecció.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
10, 17 El Pare m’estima perquè dono la vida i després
la recobro. 18 Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono

lliurament.
17,4 Pare, Jo ja us he glorificat aquí a la terra, duent a terme

l’obra que m’havíeu confiat.

Oració
Inclinat sobre la humanitat, marcat brutalment tot el cos pel
sofriment però amb la pau al cor del treball ben fet i dut a
terme fins al darrer detall.
Misteri de fe i d’amor del nou creador de la humanitat
que s’ha fet malbé les mans per destrossar el pecat que
desfigurava el rostre de l’home, que s’ha nafrat els peus
trepitjat la malícia del món i fresant-li de nou el camí cap a
la Casa del Pare.
Jesús, Senyor, Déu nostre, que el silenci sigui el nostre cant
més agraït.
Un minut de silenci

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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DOTZENA ESTACIÓ

TRETZENA ESTACIÓ

Un dels soldats donà una llançada al costat de Jesús.

Josep d’Arimatea desclava de la creu el cos de Jesús.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

7,37b Si algú té set, que vingui a mi, i que begui. 38 Com diu

6,47 Us ho dic amb tota veritat: els qui creuen tenen vida
eterna. 48 Jo sóc el pa que dóna la vida. 49 Els vostres pares,
tot i haver menjat el mannà en el desert, moriren, 50 però el

l’Escriptura, naixeran rius d’aigua viva de l’interior del qui
creu en mi.

Oració
Senyor Jesús, Mestre potent en la vida i Mestre generós
en la vostra mort: vós que moríreu a la creu assedegat,
abeurat de forma infame amb vinagre, i ara, com a bescanvi
incomprensible, ens doneu a nosaltres, sense set ni ganes,
l’aigua viva que desvetlla l’anhel, el desig i el deler de la
vida eterna: acabeu en nosaltres allò que heu fet néixer
abundantment com un començament d’autèntica vida.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.

pa de què jo parlo és aquell que baixa del cel perquè no mori
ningú dels qui en mengen. 51 Jo sóc el pa viu, baixat del cel.
Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara: el pa que
jo donaré és la meva carn: perquè doni vida al món.

Oració
Jesús, veritable Pa de Vida, baixat del cel, davallat de la
creu per donar vida als qui combreguin en el vostre amor
sense límits: vesseu la vostra gràcia sobre els qui, d’amagat
o obertament, serveixen les causes humanament perdudes
que reclamen la vostra justícia.

Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.

Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.

Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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CATORZENA ESTACIÓ
Josep d’Arimatea, i Nicodem portant mirra i àloes,
donen sepultura al cos del Senyor.
V. Us adorem Senyor i us beneïm.
T. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
12,24 Us ho dic amb tota veritat: si el gra de blat, quan cau a

la terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit.
25 Els qui estimen la seva pròpia vida la perden; els qui no
l’estimen en aquest món la guarden per la vida eterna. 26 Si
algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s’estarà on jo
m’estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus.

*Prenguem consciència, germans, que si bé sobre la Creu continuen
els signes de la maldat humana, una maldat que se segueix
desencadenant en un món on continuen havent-hi nous crucificats
víctimes de l’egoisme, de la misèria, del terrorisme; el que brilla amb
major esplendor en la Creu no és el pecat de l’home ni la còlera de
Déu sinó el seu amor sense mesura.
Vetllar amb el crucificat és fer memòria amb tendresa i llàgrimes del
seu sofriment per nosaltres, és perdre’s en la contemplació, atrets per
la grandesa de l’esdeveniment, és renovar en el nostre ésser la passió i
l’amor salvadors de Jesús.
*La cursiva és d’una al·locució de Carlo M. Martini

Oració
Amor agraït de la feblesa humana que no sabent-vos
estimar en vida us honra en la mort. Feblesa sense
esperança d’uns deixebles que voldrien veure el fruit sense
que la llavor sigui plantada. Cal, Senyor, que la fe primera
caigui a la terra i mori perquè en pugui néixer una fe viva
que sàpiga, com Vós, viure i morir estimant per donar molt
de fruit.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.

Oració
Feu, Senyor, que la vostra Creu romangui com a signe del
Pare que acull, com a signe de la vida nova i definitiva que
heu segellat amb la vostra Sang com a signe permanent de
l’Amor que tot ho transforma: l’amor de Déu pels homes i
el nostre amor pels germans fins el perdó. Vós que viviu i
regneu pels segles dels segles. Amén.

Anyell de Déu, que ens crideu pel nostre nom,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que doneu vida nova al món,
doneu-nos la pau.
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Cant final
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és
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A

La vostra creu sagrada de victòria
és l’estandard que ens porta a salvament.
Són pols enllà els reialmes de la història,
tan sols el vostre dura eternament.
Torneu, oh Crist, al vostre jou dolcíssim
els cors rebels a vostra majestat.
Que en terra i cel s’adori el Tron altísim
del nostre Rei, Senyor d’eternitat. Amén.
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