
 

 

 
 
 

 
 
 
 

DIVENDRES  SANT  

Via Crucis 
Montserrat, abril de 2021 



Comencem l’exercici piadós del Via Crucis meditant 

unes paraules del Papa Francesc pronunciades en una 

homilia a la capella de Santa Marta, a Roma. 

"La humanitat sofrent" de Jesús i la "dolçor" de Maria. 

Aquests són els dos pols que el cristià ha d'observar per 

viure el que demana l'Evangeli. L'Evangeli és exigent, 

demana coses fortes a un cristià: la capacitat de 

perdonar, la magnanimitat, l'amor als enemics ... Només 

hi ha una manera de ser capaç de posar-ho en pràctica: 

meditar en la Passió, la humanitat de Jesús i imitar el 

comportament de la seva Mare. 

Necessitem avui la dolçor de la Mare de Déu per 

entendre aquestes coses que Jesús ens demana, oi? 

Perquè aquestes coses no són coses fàcils de viure. 

Estimeu els vostres enemics, feu el bé, presteu sense 

esperar res... Si algú et pega en una galta, para-li també 

l'altra; a qui pren el teu mantell no li neguis el vestit... 

Són coses fortes, no? Però tot això, a la seva manera, va 

ser experimentat per la Mare de Déu: és la gràcia de la 

mansuetud, la gràcia de la placidesa. 

Hi ha un aspecte particular de la vida de Jesús al qual ha 

de dirigir-se la contemplació del cristià: la seva Passió, la 

seva humanitat sofrent. És a partir de la contemplació 

de Jesús, de la nostra vida amagada amb Jesús en Déu, 

que podem portar endavant aquestes actituds, aquestes 

virtuts que el Senyor ens demana. No hi ha una altra 

manera. Pensar en el seu silenci i la seva mansuetud: 



aquest serà el nostre esforç. Ell farà la resta. Ell farà tot 

el que falta. Però hem de fer el següent: amagar la 

nostra vida en Déu amb Crist. Això es fa amb la 

contemplació de la humanitat de Jesús, de la humanitat 

sofrent. Hi ha una altra manera? No n’hi ha cap altra. És 

l'única. Per tal de ser bons cristians, cal contemplar la 

humanitat de Jesús i la humanitat sofrent. Per perdonar, 

contemplem el patiment de Jesús. Per no odiar el nostre 

proïsme contemplem el patiment de Jesús. Per no parlar 

malament contra el veí, contemplem el patiment de 

Jesús. 

Capella de Santa Marta, 18 d’abril de 2014 

 

 

Necessitem avui, tal com acabem de llegir del Sant Pare 

Francesc, la dolcesa de Maria, la seva humilitat, per 

aprendre a contemplar Jesús i la humanitat segons la 

paraula de Déu, que promet, a la sinceritat de la fe de 

l’home, la seva felicitat eterna. 

No venim però, simplement a contemplar la passió i la 
mort del Senyor en l’esperança de la resurrecció. 
Voldríem, com la Mare de Jesús, participar de tot el que 
Ell viu: dolor, esperança, indignació, llibertat, comunió, 
redempció i pau. 
 
 



Preguem, doncs, tots junts al Crucificat, dient: 
 
Sabem, Senyor, que ens estimeu 

amb un amor amagat, un amor lluminós,  
un amor indignat, un amor curós,  
un amor entregat  
que és tot un camí a recórrer amb vós,  
amb l’actitud d’un infant  
agafat de les mans del pare i de la mare, passant,  
amb por però amb confiança,  

         per desnivells i barrancs. 
 

Ajudeu-nos  
   a saber viure en aquesta petitesa confiada. 
Ajudeu-nos  
   a fer de la creu de cada dia una vida amagada en vós, 
   una vida amb la claror lluminosa de l’esperança,  
   una vida indignada davant tota injustícia, 
   una vida curosa dels valors que no s’arnen ni es rovellen,  
   per viure en vós un amor real i viu, sofrent i gloriós  
   que continuï en el nostre temps,  
l’obra de la vostra redempció.  
  

   Amén. 
 

 

 

 



+ 1. Jesús és condemnat a mort. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 

Quan s’hagué fet de dia, els grans sacerdots i els notables del 
poble tingueren sessió contra Jesús per decretar la seva mort. 
Se l’endugueren encadenat i l’entregaren a Pilat. I digueren: 
Nosaltres tenim una Llei i segons aquesta Llei mereix pena de 
mort. Quan Pilat sentí aquestes paraules feu sortir a fora Jesús 
i l’assegué en una estrada en el lloc conegut amb el nom 
d’Empedrat. Llavors els l’entregà per crucificar-lo. 
 

Senyor, no ens deixis, t'ho demanem,  
en el mal que tan sovint fem.  

No t'allunyis, Senyor, revela't Salvador.  

Dona’ns un cor nou perquè et vegem. 
 

 

Cercant miratges, lluny de la llar,  

hem perdut el nom que ens vas dar.  

El camí de retorn va de la nit al jorn,  

l'esperança ens hi fa caminar.  

 
Preguem pels qui han estat condemnats injustament. 
 

Concediu-nos, Senyor, a nosaltres i als homes de tots els 
temps, de ser fidels a la veritat i no permeteu que caigui sobre 
nosaltres ni sobre els qui vindran després nostre el pes de la 
responsabilitat pel sofriment dels innocents. Per Crist Senyor 
nostre. Amén. 
 



+ 2. Jesús porta la creu a coll. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
Prengueren Jesús, i sortí, portant-se ell mateix la creu cap al 
lloc anomenat Gòlgota. Com els anyells portats a matar, o les 
ovelles mentre les esquilen, ell callava i no obria ni tan sols la 
boca. 
 

El camí que feu Jesús,  

Ell tot sol el va seguir,  

oh!, Ell tot sol, per tots nosaltres,  

Ell tot sol el va seguir.  
 

El camí que jo he de fer,  

ningú no el pot fer per mi,  

oh!, l'he de fer jo amb tots vosaltres,  

ningú no el pot fer per mi.  

 

 
Preguem pels qui suporten càrregues superiors a les seves 
forces. 
 
Jesús, Rei de glòria, coronat d’espines, que acceptàreu la Creu 
per fer-ne un signe de l’amor de Déu que ens abraça malgrat el 
pecat, imprimiu en els nostres cors l’abraçada de reconciliació 
perquè ens recordi que ens heu estimat fins a donar la vostra 
vida per renovar la nostra. Vós que viviu i regneu pel segles 
dels segles. Amén. 



+ 3. Jesús cau per primera vegada. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
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. Havent-se fet semblant als 
homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, 
s’abaixà i es feu obedient fins a la mort, i una mort de creu. 

 
Pietat, oh Déu, vós que sou bo,  

vós que estimeu perquè sou l'Amor.  

Renteu-me bé del meu gran pecat,  

purifiqueu el meu mancament.  
 

Creeu en mi un cor ben pur,  

feu-me sentir vostre Esperit Sant.  

No m'amagueu vostre esguard serè,  

torneu-me el goig de la salvació. 

 
 
Preguem pels qui han caigut en el món de la droga, l’alcohol, el 
joc, la prostitució. 
 
Déu omnipotent, que sabeu que estem voltats de tants perills i 
que la nostra feblesa no ens permet d’aguantar sempre ferms: 
concediu-nos la fortalesa i la protecció necessàries per 
alliberar-nos de tots els perills i per reeixir sobre la temptació. 
Per Crist Senyor nostre. Amén. 



+ 4. Jesús troba Maria, la seva Mare. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
¿A qui et compararé? ¿A qui et faré assemblar, Filla de 
Jerusalem? ¿Qui et podrà salvar i consolar, oh verge, filla de 
Sió? La teva ferida és gran com el mar. Feliços els qui ploren: 
vindrà el dia que seran consolats. 
 

Des del món us mirem mare nostra, 
la sofrença dels fills consoleu, 
el dolor i l’abandó que ens assetja 
com Crist caminant sota la creu. 

  
Preguem per les mares que deixen la vida fent costat als seus 
fills en el sofriment. 
 
Oh Déu, en la passió del vostre Fill l’espasa de dolor traspassà 
l’ànima de la gloriosa Verge Maria; concediu-nos per la seva 
mediació de saber posar amor i esperança on hi ha maldat i 
desamor. Per Crist Senyor nostre. Amén. 



+ 5. Simó de Cirene porta la creu de Jesús. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 

Quan se l’enduien, agafaren un tal Simó de Cirene i li 
carregaren la creu perquè la portés darrere Jesús. Si algú vol 
venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu 
i que m’acompanyi. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles 
meus, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. 
 

Caminant al costat vostre,  

portaré la meva creu,  

oh! com feu Jesús en el Calvari,  

portaré la meva creu.  
 

El camí que ens cal recórrer,  

tots plegats l'hem de seguir,  

oh!, amb els qui han anat al davant nostre,  

tots plegats l'hem de seguir. 

 
Preguem per tot el personal sanitari que suporta amb fatiga la 
cura dels malalts de la covid 19 i els malalts terminals. 
 
Pare celestial, el vostre Fill va venir a servir i no a ser servit; 
beneïu tots aquells que viuen l’ofici d’acollida i d’atenció 
sanitària, humana i espiritual com a vocació, perquè serveixin 
els qui sofreixen, per amor d’aquell que va entregar la seva 
vida per nosaltres, el vostre Fill Jesucrist, salvador nostre. 
Amén. 



+ 6 La Verònica eixuga la cara de Jesús. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
No tenia ni figura ni res que es fes admirar, era menyspreat, 
rebuig entre els homes, home fet al dolor i acostumat a la 
malaltia, semblant a aquell que ens repugna de mirar, el 
menyspreàvem i el teníem per no res. 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. (3) 
 
Preguem per totes les persones que amb l’assistència espiritual 
i les cures pal·liatives fan més humana als malalts l’hora de la 
mort. 
 
Oh Déu, que abans de la passió del vostre Fill unigènit 
revelàreu la seva glòria a la muntanya santa, concediu-nos 
que, en contemplar per la fe la llum del seu rostre, siguem 
enfortits per a dur la nostra creu i ser transformats a la seva 
imatge. Per Crist Senyor nostre. Amén. 
 



+ 7. Jesús cau per segona vegada. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
Ell portava les nostres malalties i havia pres damunt seu els 
nostres dolors. Tots anàvem errants com un ramat que es 
dispersa, cadascú seguia el seu camí, mentre el Senyor li 
infligia la pena que tots nosaltres havíem merescut. Quan era 
maltractat, ell s’humiliava i no obria la boca. 
 

El Senyor és la meva força,  

el Senyor el meu cant.  

Ell ha estat la salvació.  

En Ell confio i no tinc por.  

En Ell confio i no tinc por. 

 
Preguem per tots els qui cauen en el frau, la difamació, 
l’alienació o el descompromís de tot. 
 
Senyor, Pare Sant, que volguéreu que l’amor del Crist, el vostre 
Fill, fos la causa del rescat de l’egoisme en què estàvem 
presoners, feu que visquem de tal manera que, participant de 
la força del seu amor sofrent, gaudim de la llibertat que 
allibera i que porta amb generositat sobre seu les càrregues 
que pesen sobre els més febles. Per Crist Senyor nostre. Amén. 
 



+ 8. Jesús consola les dones de Jerusalem. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
El seguia una gran gentada del poble, i també moltes dones 
endolades, que el planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué: 
Dones de Jerusalem, no ploreu per mi, ploreu per vosaltres i 
pels vostres fills. 
    

A prop de vós, bon Déu, 
a prop de vós, 
feu-me al vostre servei 
ben generós. 
Feu-me sempre, Senyor, 
créixer en el vostre amor, 
a prop de vós, bon Déu, 
a prop de vós. 

 

Preguem per les dones que veuen conculcats els seus drets, 
silenciat el seu sofriment o ignorada la seva lluita. Pels infants 
amb malalties greus, pels no nascuts i pels no estimats. 
 
Senyor Jesús, que féreu un lloc en el grup dels deixebles a les 
dones que mai no us abandonaren, i beneíeu els infants que 
s’apropaven a vós; concediu-nos la saviesa del Regne que, amb 
cor d’infant, acull la vostra paraula i, amb un amor semblant al 
d’aquelles primeres dones, no us decep mai en la fidelitat. 
Amén. 



+ 9. Jesús cau per tercera vegada. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
Poble meu, ¿què t’he fet? ¿En què t’he entristit? Respon-me! 
Jo et vaig treure de la terra d’Egipte, i tu has preparat una creu 
al teu Salvador. Jo et vaig conduir quaranta anys pel desert i et 
vaig nodrir amb mannà i et vaig introduir en una terra 
excel·lent, i tu has preparat una creu al teu salvador. ¿Què més 
havia de fer per tu que no ho hagi fet? 
 

Sant Déu, (2) 
Sant Fort, (2) 
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres. (2) 

 
Preguem per tots aquells a qui la crisi no deixa aixecar el cap ni 
tirar endavant esperant una atenció que no arriba. 
 
Déu omnipotent i etern, que volguéreu que el vostre Fill se 
solidaritzés amb el dolor dels homes compartint la seva 
fragilitat, concediu a tots els qui pateixen la fortalesa que ens 
ve de l’amor invicte de Jesucrist. Ell que viu i regna pels segles 
dels segles. Amén. 
 



+ 10. Jesús és despullat dels seus vestits. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
Arribaren a un lloc anomenat Gòlgota, que vol dir “lloc de la 
Calavera”. Li oferiren una beguda de vi barrejat amb fel; ell en 
tastà però no en volgué beure. Es repartiren els seus vestits i 
se’ls jugaren als daus. 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Christe eleison. Christe eleison. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

 
Preguem per aquells a qui ha estat robada la infantesa, la 
innocència o el dret a una segona oportunitat. 
 
Senyor Déu, el vostre Fill beneït, Salvador nostre, entregà el 
seu cos als assots i el seu rostre a les escopinades. Atorgueu-
nos la vostra gràcia per suportar amb valentia d’ànim i amb 
llibertat d’esperit els sofriments per causa de la veritat i la vida 
que tenen el seu sentit en Crist Senyor nostre. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 



+ 11. Jesús és clavat a la creu. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
Quan arribaren a l’indret anomenat Gòlgota, el crucificaren 
juntament amb els criminals, un a la dreta i un altre a 
l’esquerra. S’havia de complir allò que diu l’Escriptura: “L’han 
comptat entre els malfactors.” Jesús deia, “Pare, perdoneu-los, 
que no saben el que fan.” 
 

Sant Déu, (2) 
Sant Fort, (2) 
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres. (2) 

 
La creu veritable no és la fusta sinó la donació voluntària d’un 
amor ferm i decidit, quelcom que no es percep amb els ulls 
sinó amb el cor. 
 
Jesús, sent víctima innocent, esdevé vencedor invicte 
recorrent el camí contrari als desitjos de poder i de dominació 
que corrompen la convivència humana i la mateixa natura 
portant-nos a límits insospitats. Enlairat en la creu es 
manifesta l’amor invicte enmig de la indiferència i la 
contrarietat; és el segell dels veritables deixebles de Regne del 
Cel. 
 
Preguem per tots els qui porten clavat al cor el contratestimoni 
dels escàndols indignes dels fills de l’Església. 
 



Senyor Jesucrist, vós, en la nuesa ignominiosa de la creu, 
esteneu els vostres braços amorosos sobre justos i injustos 
perquè tots arribin a viure plenament l’amor del Pare; 
concediu-nos de saber rebutjar el pecat i de denunciar la 
injustícia, de defugir tota hipocresia i d’acollir les víctimes, 
propiciant un nou començament que guareixi les ferides i 
retorni el goig i la pau propis dels fills de Déu. Vós que viviu i 
regneu pels segles dels segles. Amén. 
 
 



+ 12. Jesús mor a la creu. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare. Jesús la veié i al 
costat d’ella el deixeble que ell estimava, i digué a la seva 
mare: “Dona, aquí tens el teu fill”. Després digué al deixeble: 
“Aquí tens la teva mare”. Jesús, després de prendre el vinagre, 
digué: “Tot s’ha acomplert”. I cridà amb tota la força: “Pare, 
confio el meu alè a les vostres mans”, inclinà el cap i expirà. 
 

silenci 
 
Crist, per amor, no ens va redimir a distància, va assumir en la 
seva pròpia carn les conseqüències mortals de l’egoisme 
humà. La creu de Crist és una contrahistòria del mal. Jesús a la 
creu, amb el seu amor sofrent, feu morir en ell mateix, com a 
primer home nou, el pecat, regalant-nos generosament l’amor 
ressuscitat que no mor mai. 
 
La creu denuncia el mal i anuncia la salvació. Davant el mal, en 
el qual tots tenim part, el silenci del Pare en el drama del 
Calvari és més eloqüent que la paraula humana: Déu estima els 
ofesos patint amb ells, Déu estima els ofensors patint per ells. 
A tots lliura el seu Fill, i amb ell a tots dona com a mare la dona 
santa que l’ha infantat. 
 

 

 

 



 

Preguem per tots els difunts, els qui han format part durant 
anys de la nostra vida i de la vida d’aquest santuari. 
 
Oh Déu, vós que vau enviar el vostre Fill estimat al món, 
confiant que a Ell l’escoltaríem, i vau acompanyar-lo en el 
silenci de l’amor fidel fins a la prova extrema de la creu 
redemptora en la qual ens lliuràreu l’Esperit, feu que agraïts a 
un amor tan gran, sapiguem fer morir en nosaltres el pecat i 
viure en el goig i la fermesa de l’Esperit a fi que puguem 
participar amb Ell per sempre en el goig de la resurrecció. Us 
ho demanem pel mateix Jesucrist, Senyor nostre. Amén. 
 



+ 13. Jesús és davallat de la creu. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
Oh, vosaltres, tots els qui passeu pel camí, mireu i vegeu si hi 
ha dolor semblant al dolor amb el qual sóc turmentada. Els 
meus ulls es fonen en llàgrimes, les meves entranyes es 
consumeixen d’amargor per la ruïna del meu poble. 

 
Jo espero en vós, bon Déu, 
jo espero en vós; 
sé que per mi vetlleu, 
com Pare amorós. 
Si em sento defallir 
i m'espanta el patir, 
jo espero en vós, bon Déu, 
jo espero en vós. 

 
Preguem per tots els abandonats al marge del camí, els 
invisibles pels interessos polítics i mediàtics. 
 
Senyor Jesucrist, la vostra mort confiada, enmig de la foscor, 
ens obre el cor a la llum de l’esperança. Concediu-nos de 
seguir amb determinació el camí que ens heu proposat, 
compartint la invisibilitat dels pobres i posant al centre els més 
abandonats. Amén. 
 



+ 14. Jesús és posat en el sepulcre. 
 

Us adorem, Senyor, i us beneïm. 
Que per la vostra Santa Creu heu redimit el món. 
 
Cap al tard vingué un home ric d’Arimatea, que es deia Josep, i 
era també dels seguidors de Jesús. Aquest home anà a trobar 
Pilat per demanar-li el cos de Jesús. Pilat manà que l’hi 
donessin. Josep el prengué, l’amortallà amb un llençol i el posà 
en un sepulcre nou que ell s’havia fet tallar a la roca. Després 
feu rodolar una gran pedra, per tancar l’entrada del sepulcre i 
se n’anà. 
 
"Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol i no dona 
fruit, però si mor donarà molt de fruit". Crist és aquest gra 
sepultat a la terra. Un gra que cada generació comença de nou 
a néixer en nova vida. Diumenge al matí, quan l’Església com 
aquelles piadoses dones vagi al sepulcre, ja haurà brollat fent-
se novament resurrecció i vida per a tots els qui creuen en Ell. 
  
 
Esperit de Vida i de joia,  
   que la nostra esperança sigui més forta que les nostres pors;     
   que els nostres desitjos de resurrecció siguin més grans que   
   la nostra por de morir. 
 
Pare bondadós i proper, ajudeu-nos a aprendre a assumir  
   tantes realitats doloroses que ens toca afrontar al llarg de la  
   vida, inclosa aquesta del coronavirus. 
 
 



Pare, feu-nos adonar que tots som en Crist germans, no rivals.   
  Que la vida lliurada per amor del germà gran de tots, el Crist,    
  faci que els caps de les nacions i els responsables de les      
  legislacions prenguin consciència del seu paper en defensa de  
  tota persona recreada en l’amor de la creu i de la resurrecció  
  del vostre Fill. 
 
Senyor Jesús, ensenyeu-nos a vetllar, al costat de la vostra  
   Mare i de les dones que us van acompanyar en el Calvari, tot    
   esperant la vostra resurrecció. Que ella sigui far d'esperança,  
   d'alegria, de vida nova, de fraternitat, d'acollida i de comunió  
   entre tots nosaltres. 

 
Des del món us mirem, Mare nostra;  
la pregària dels fills escolteu;  
és la fe que demana pels homes  
el perdó de Jesús mort en creu.  
 
El pecat ens ha dut lluny del Pare,  
l’esperança del món s’ha enfosquit.  
que Jesús, l’home Déu i Fill vostre,  
resplendeixi per tots en la nit. 

 
Preguem pels sepultats en vida en la precarietat cultural i la 
ignorància religiosa, la pobresa crònica i l’espiral de la violència. 
 
Oh Déu, vós no permetéreu que l’amor de Jesús, traït, burlat  i 
crucificat, fos oblidat i soterrat pels homes, sinó que el féreu 
instrument eficaç de salvació de vida. Concediu al vostre poble 
de venerar-lo com Maria i fer-lo seu en el cor i en l’esperit, 



perquè ningú en la nostra vida quedi oblidat i sepultat en 
l’ombra de l’oblit i de l’abandó. Us ho demanem amb Maria i 
els deixebles, per Crist Senyor nostre. Amén. 
 
Fem memòria de tots els qui portem a la pregària, dels qui ens 
han demanat de tenir presents les seves intencions i 
necessitats, la seva solitud, el seu sofriment, la incertesa d’una 
malaltia greu, els dubtes de fe davant el sofriment i la mort o el 
desànim d’un amor que no troba retorn. 
Fem-ho recordant les paraules d’aquell que en la creu ha viscut 
plenament per a nosaltres i per a Déu. 
 
Pare nostre... 
 
Us donem gràcies, Pare celestial, perquè ens heu alliberat del 
poder del pecat i de la mort, i ens heu dut al Regne del vostre 
Fill estimat; us supliquem que, així com per la seva mort ens 
heu tornat a la vida, igualment pel seu amor sigueu 
constantment ressuscitats en el goig de l’Esperit. Per Crist 
Senyor nostre. Amén. 
 
En el silenci d'aquesta nit, en la serenor que embolcalla ja el 
Dissabte Sant, portats per l'amor il·limitat de Déu, vivim en 
l'espera del matí del tercer dia, l'albada del triomf de l'Amor de 
Déu. 
 
L'esperança il·lumina els nostres fracassos, les nostres 
desil·lusions, les nostres amargors, que semblen marcar la 
caiguda de tot. L'acte d'amor de la creu, confirmat pel Pare, i la 
llum enlluernadora de la resurrecció, ho envolta i ho 



transforma tot. De la traïció pot néixer l'amistat; de la negació, 
el perdó; de l'odi, l'amor. 
 
L’amor de Crist ha convertit el fracàs, l’abandó i la soledat en 
un nou inici. Des de la profunditat de la mort emergeix la 
promesa de la vida eterna. A la creu brilla ja l'esplendor 
victoriós de l'alba del dia de la Pasqua. Per això podem cantar, 
davant el Crist crucificat en el temps, la victòria del ressuscitat 
per sempre. (Benet XVI, 2010) 

 
 
 

Victòria! Tu regnaràs.  

Oh Creu! Tu ens salvaràs.  

 

Tu brilles sobre els homes  

que busquen la veritat.  

Oh Creu, font d'on rebrolla,  

l'amor i la llibertat.  

 

Tu portes l'alegria 

al pobre i al malalt.  

Tu ets la llum que ens guia 

vers Crist, cabdill immortal.  

 

 

 

 

A l'ombra dels teus braços,  

el món la pau buscarà.  

Com Crist, amb claus per llaços,  

per tu el cel guanyarà. 



 

 
 
.  


