
El “Viacrucis de la Misericòrdia” ha estat elaborat per Mn. Manuel Pal per al bisbat d’Urgell, recull les 14 estacions 
tradicionals, però amb uns textos, reflexions i pregàries especialment adients per a aquest Any Sant de la Misericòr-
dia.
Recordem que la forma habitual de celebrar el viacrucis és la següent:

 � En començar, el qui dirigeix el viacrucis diu l’oració preparatòria.

 � A cada estació:

 y El qui dirigeix el viacrucis n’anuncia el títol, i tot seguit diu la invocació: “Us adorem, Senyor, i us beneïm”. I 
tothom respon: “Perquè per la vostra creu heu redimit el món”.

 y Es llegeix el text de l’estació.
 y Es fa un moment de silenci, i tot seguit es resa el Parenostre. En aquest viacrucis de la misericòrdia, el seu autor 

proposa que, en lloc del Parenostre, el qui dirigeix el viacrucis diu: “Perdó, Pare, Misericòrdia”. I tothom repe-
teix: “Perdó, Pare, Misericòrdia”.

 y Cada estació acaba amb un cant. Nosaltres proposem cantar el tradicional “Per vostra passió sagrada” amb les 
estrofes pròpies de cada estació que vam publicar a Missa Dominical ( full verd Pregària, 54) i que reproduïm 
també aquí.

 � Acabades les estacions, el qui dirigeix el viacrucis diu l’oració final. 

 � Es pot acabar cantant el “Crec en un Déu”, o bé resant la Pregària de l’Any Sant de la Misericòrdia. També es pot 
fer la veneració de la creu en silenci o mentre es canta.

ORACIÓ PREPARATÒRIA

Oh Pare, amb aquest exercici del Viacrucis volem seguir pas a pas les últimes hores de la vida 
terrenal del vostre Fill i Senyor nostre Jesucrist. Concediu-nos de comprendre íntimament el 
sentit de la vida lliurada tota ella per a glorificar-vos a Vós i donar a tot el món el perdó i una 
nova vida. Feu que els dons del vostre Esperit Sant els experimentem avui amb un sincer pene-
diment dels nostres pecats i amb una fe, una esperança i una caritat més vives envers Vós i tots 
els germans. Us ho demanem pel mateix Crist, que amb Vós viu i regna, en unitat de l’Esperit 
Sant per tots els segles dels segles. Amén.
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VIACRUCIS DE LA MISERICÒRDIA



Primera estació: Jesús és condemnat a mort
Jesús diu a l’evangeli: “Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir” (Jn 10,10)

 y Les autoritats religioses i civils i el poble manipulat condemnaren Jesús a mort.
 y ¿Què fem davant les injustícies que atropellen la vida d’un germà nostre?
 y Pels nostres pecats d’omissió, perdó, Pare.
 y Feu que actuem sempre i d’una manera ben concreta a favor de totes les causes bones que defensen el 

dret i afavoreixen el bé de les persones.

Segona estació: Jesús porta la creu al coll
Llegim al profeta Isaïes: “[El Servent de Déu] portava les nostres malalties,  

i havia pres damunt seu els nostres dolors” (Is 53,4)

 y Era ben pesat el travesser de la creu que carregaren sobre les espatlles de Jesús. Però ho va acceptar com 
una realitat indefugible.

 y ¿Quina actitud tenim nosaltres davant els sofriments que la vida comporta inevitablement?
 y Perdó, Pare, per les vegades que no hem comprès prou bé el valor de les proves i creus que sovint experi-

mentem.
 y Doneu-nos fortalesa i coratge sempre que ens trobem en un moment difícil.

Tercera estació: Jesús cau per primera vegada a terra
Jesús pregava a la creu: “Pare, confio el meu alè a les vostres mans” (Lc 23,46)

 y Jesús, debilitat per les passades tortures, ensopega i cau a terra. Però s’alça decidit a continuar calvari 
amunt.

 y ¿Què fem nosaltres quan trobem un entrebanc en els nostres propòsits de rectitud, de fidelitat, de ge-
nerositat...?

 y Pare, perdoneu les nostres febleses davant qualsevol temptació.
 y Ajudeu-nos a evitar ja per endavant aquelles ocasions que ens portarien a caure.

Quarta estació: Jesús troba la seva Santíssima Mare
Jesús a la creu deia: “Dona, aquí tens el teu fill [i al deixeble estimat] aquí tens la teva Mare” (Jn 19,25-27)

 y Maria no parà fins a trobar-se amb Jesús i encoratjar-lo amb la seva presència i afecte.
 y ¿Tenen sempre aquesta actitud afectuosa i comprensiva els pares respecte dels fills?
 y ¿Vivim prou en el si de les famílies una comunicació sincera i 

respectuosa entre tots?
 y Pare, perdó per les vegades que amb un actitud de reserva o de 

desinterès o de duresa hem dificultat la convivència i l’amor fa-
miliar.

 y Ajudeu-nos cada dia perquè tinguem amb els més pròxims  
–pares, esposa o espòs i fills– una vertadera relació d’amor.
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Cinquena estació: El Cirineu ajuda Jesús a portar la creu
Jesús diu a l’evangeli: “Qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor” (Mc 10,43)

 y Jesús devia agrair de cor aquesta ajuda.
 y Tots necessitem també un gest de solidaritat en els moments difícils. ¿El fem nosaltres, contents i gene-

rosos, sempre que ens és possible? ¿Estem atents a les necessitats dels qui tenim a la vora i les de tot el 
món?

 y Perdó, Pare. Massa sovint la nostra ajuda ha estat nul·la o molt petita.
 y Feu que en endavant, amb la nostra persona i amb les nostres obres, el nostre temps i els nostres diners 

estiguem més al costat dels qui sofreixen.

Sisena estació: La Verònica eixuga la cara de Jesús
Diu sant Joan a la seva primera carta: “Déu és Amor, el qui viu en l’amor  

està en Déu i Déu està en ell” (1Jn 4,16)

 y El gest de tendresa de la Verònica fou valent i decidit.
 y En la nostra societat no es reconeix ni es valora prou l’aportació fe-

menina en tots els camps de la vida individual i col·lectiva.
 y Pare, perdó per les nostres actituds de fredor i indiferència quan al-

gun germà necessitava un gest de proximitat i d’afecte.
 y Feu que tots –homes i dones– siguem més eficaços i sensibles quan 

ens trobem amb algú que passa un mal moment.

Setena estació: Jesús cau per segona vegada a terra
Jesús pregava a la creu: “Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan” (Lc 23,34)

 y L’esgotament de Jesús augmentava. Les forces l’abandonen de nou.
 y Costa també en la vida aguantar fermament quan tot ens és contrari. I reincidim en les nostres febleses. 

El pecat crea sovint fortes dependències, sobre tot en alguns camps: sexe desordenat, beguda, joc, dro-
ga, males companyies...

 y Pare, perdoneu-nos les nostres recaigudes morals.
 y I ajudeu-nos a ser valents per trencar totes aquelles cadenes que impedeixen la nostra llibertat.

Vuitena estació: Jesús consola les dones de Jerusalem
Jesús diu a les dones de Jerusalem: “No ploreu per mi: ploreu per vosaltres i pels vostres fills” (Lc 23,28)

 y “No ploreu per mi”, els digué Jesús. “Ploreu per vosaltres i pels vostres fills”.
 y Massa sovint ens lamentem dels mals que veiem en el món: guerres, odis, fam, injustícies... Però ¿ens 

fixem en les causes reals de tot això? ¿No són fins i tot les mateixes estructures econòmiques socials i 
polítiques que s’haurien de transformar?

 y Pare, perdó per haver restat en inútils lamentacions davant el mal. Sovint els nostres pecats són d’omis-
sió.

 y Ajudeu-nos a comprometre’ns més en totes aquelles accions que millorin de veritat la vida humana.
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Novena estació: Jesús cau per tercera vegada a terra
Sant Pau proclama que: “Jesucrist s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu” (Fl 2,8)

 y El profeta Isaïes l’havia vist així, el Servent de Déu: com un cuc, desfigurat, fet pols per les nostres culpes.
 y Hi ha situacions en la vida en què les forces arriben al límit i les persones s’ensorren. Res per a ells no té 

sentit. 
 y Pare, perdoneu-nos si hem arribat alguna vegada a desconfiar totalment de Vós i dels germans.
 y Doneu-nos en els moments més foscos una nova gràcia d’esperança i de fe.

Desena estació: Despullen Jesús i li donen a beure fel i vinagre
Proclama el profeta Isaïes: “quan era maltractat, ell s’humiliava i no obria la boca; com els anyells portats a matar, 

o les ovelles mentre les esquilen, ell callava” (Is 53,7)

 y Jesús, com un anyell dut a l’escorxador, calla i s’abandona. És per a ell l’hora del sacrifici i de l’entrega 
total.

 y Un dia o altre arriba per a tots el moment de deixar moltes coses supèrflues. És dolorós aquest despulla-
ment. Però ens és necessari.

 y Pare, perdó per l’excessiu amor que tenim a moltes coses d’aquest món. Són bones i són un do vostre i us 
les hem d’agrair. Però ens hi enganxem massa.

 y Ajudeu-nos a posar-vos a Vós per damunt de tot i a ser ben lliures de l’ús de totes les coses creades.

Onzena estació: Jesús és clavat a la creu
Jesús digué: “quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi” (Jn 12,32)

 y Aquest enlairament ara és un fet acomplert en la creu alçada de Jesús. La salvació és oferta gratuïtament 
a tota la humanitat.

 y Des del primer home fins a l’últim hi ha en els fons de la consciència una aspiració vers el bé, vers aquest 
punt on Déu Pare per Crist se’ns dóna en un amor total.

 y Perdó, Senyor, per les vegades que hem ofegat la veu de la nostra consciència i ens hem tancat en els 
nostres egoismes, oblidant potser els nostres deures religiosos i socials.

 y Feu que seguim en endavant els impulsos íntims de l’Esperit que ens orientin i ens duguin fins a Vós. 

Dotzena estació: Jesús mor en la creu
Jesús diu al Darrer Sopar: “Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics” (Jn 15,13)

 y Crist ens ho ha donat tot. Les paraules de vida, la sang, la seva 
mare... Pot entregar ben bé el seu esperit en les mans del Pare... 
“Tot ara és consumat”.

 y La mort és per a tots els homes el moment suprem. Per què vo-
lem a vegades amagar-la i enganyar-nos a nosaltres mateixos?. 
Per què no aprofitem les malalties i els perills seriosos de mort 
per viure més la confiança en Déu?.

 y Pare, perdó per l’actitud temorosa i de poca fe amb que pensem 
en la mort, la nostra i la dels nostres estimats.

 y Ajudeu-nos a veure-la i viure-la quan sigui l’hora com el moment 
del nostre alliberament definitiu i de la nostra total glorificació. I 
fins i tot com la nostra contribució personal a la salvació del món.
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Tretzena estació: Jesús és davallat de la creu
A la creu Jesús crida: “Déu meu, Déu meu, ¿per què meu abandonat?” (Mc 15,34)

 y El cos mort de Crist fou deixat a la falda de la seva mare. Ella que ha-
via acollit Jesús en l’Encarnació i s’havia unit al seu sacrifici redemptor, 
l’acull ara com una ofrena última al Pare.

 y Per a tots els cristians la invocació i la devoció a la Verge Maria és 
important. Gloriosa en el cel, amb la seva intercessió ens acompanya i 
ens acull sempre en qualsevol necessitat.

 y Pare, hem oblidat massa el record i la pregària a la Mare del vostre 
Fill, aquella que heu volgut que ens sigui una guia i una ajuda en el camí 
de la vida.

 y Feu que ella sempre sigui per a nosaltres una presència entranyable 
que ens condueixi fins a Crist i fins a Vós amb una fe i un amor cada dia 
més grans.

Catorzena estació: Jesús és col·locat en el sepulcre
Jesús diu: “Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit” (Jn 12,24)

 y  El gra de blat s’enterra perquè pugui néixer la nova espiga. El cos de Crist apareixerà gloriós el tercer dia.
 y Moltes coses en la vida requereixen el seu temps. S’ha de passar per hores difícils abans d’aconseguir la 

meta.
 y Pare, perdó per les nostres impaciències i per la manca de constància en l’esforç i de fermesa en la prova.
 y Ajudeu-nos a suportar les hores fosques i a treure fins i tot de l’angoixa i del mal una energia nova. Que 

l’amor i l’esperança creixin i es refermin en nosaltres fins a la seva plenitud.

ORACIÓ FINAL

Pare, hem recordat tot seguint el camí de la creu els nostres propis passos en la vida, tan sovint 
contraris al nostre propi bé i a la vostra voluntat d’amor. Som conscients del nostre pecat. Però 
som conscients també (i sobretot) del vostre amor i misericòrdia. El poble d’Israel celebrava 
cada any un Dia del Perdó i la Pasqua alliberadora. El nostre Anyell sacrificat és Crist. Ell ens 
perdona tot pecat i ens allibera i ens dóna una nova vida amb la seva mort i resurrecció. Conce-
diu-nos que pel seu Esperit d’Amor visquem com a germans i puguem invocar-vos sempre com 
a Pare, i així regnareu en nosaltres i en tot el món.

Us ho demanem per Crist, Senyor nostre.

El cant “Per vostra passió sagrada” és, sens dubte, un dels cants religiosos més populars a casa nostra. Les seves estro-
fes pròpies per a cada estació del viacrucis, amb tres melodies diferents i que fan de bon cantar, acompanyen aquesta 
contemplació de la passió de Jesús arreu de Catalunya.

Per vostra passió sagrada
Per vostra passió sagrada,
Jesucrist, Mestre i Senyor,
us preguem amb confiança:
deu-nos l’amor i el perdó.
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1-  Jesús, que és camí de vida, 
és condemnat a la mort. 
Ell a seguir-lo ens convida. 
Ho volem fer de tot cor!

2-  Jesucrist la creu pesada 
arrossega pel camí. 
El Regne que anunciava 
el durà fi ns a morir.

3-  Jesús per volta primera 
cau de cansament rendit. 
Veient-lo allà estès per terra, 
¿no se’ns encongirà el pit?

4-  Al carrer de l’Amargura, 
mare i fill s’han contemplat. 
Aquella mirada pura 
salvarà la humanitat.

5-  Per por que es mori abans d’hora 
fan venir el Cirineu. 
Aquesta és la millor obra: 
ajudar a portar la creu.

6-  Verònica compassiva 
amb tendresa s’ha acostat 
a eixugar-li les ferides. 
Quin exemple ens ha donat!

7-  Sota aquella creu pesada 
defallit cau novament. 
Tot el mal que fem als altres 
és mal que li fem a Ell.

8-  Jesús a plorar ens convida 
amb les fi lles de Judà 
per la terra adolorida: 
tant de mal que cal salvar!

9-  Jesús tercera vegada 
cau sota el pes de la creu. 
la seva vida entregada 
mostra el camí cap a Déu.

10-  Arrenquen les vestidures 
d’aquell cos ensangonat, 
amb les estrebades dures 
d’un món tan despietat.

11-  Amb furientes martellades 
el claven sens compassió. 
Els poders de món l’esclafen, 
els poders ho esclafen tot.

12-  Després de llarga agonia 
mor en creu el Fill de Déu. 
Nosaltres, amb fe ben viva, 
l’adorem. Som poble seu!

13-  Rep Maria adolorida 
el cos de son Fill diví. 
La seva tristor tan viva 
ens crida a un amor sens fi.

14-  Dins el sepulcre reposa 
aquell cos tan estimat. 
Agraïts, vetllem la llosa 
d’on la vida esclatarà!
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