VIACRUCIS VIVIM PER SERVIR
JMJ (CRACÒVIA 2016)

 Meditacions preparades per monsenyor Grzegorz Rys, bisbe auxiliar de Cracòvia en la Jornada Mundial de la
Joventut a Cracòvia el divendres 29 de juliol de 2016.

Primera estació: Jesús és condemnat a mort

Allotjar els peregrins
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
De l’evangeli segons sant Lluc
Lc 9,51-53
Quan es complien els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, resolgué de fer camí cap a Jerusalem. Va
enviar missatgers davant seu, i ells, tot caminant, entraren en un poble de samaritans per preparar la seva
arribada.
Però no el volgueren acollir, perquè ell s’encaminava a Jerusalem.
Jesús, ja en començar del teu camí cap a Jerusalem i així cap a la mort, has estat refusat –no has estat
acollit–. Perquè eres estranger! Perquè pertanyies a una altra nació, una nació que professa una religió
diferent... Se t’ha negat l’hospitalitat, a Tu –un Home que es dirigia cap a la mort...
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Tot això, Senyor, ens és molt conegut, com si hagués estat extret dels nostres diaris. Ens recorda les
situacions dels nostres carrers. Refusem l’hospitalitat a les persones que busquen una vida millor i,
a vegades, que simplement tracten de salvar vides humanes (en perill de
mort); truquen a les portes dels nostres països, esglésies i cases. Són estrangers, tenim por de la seva religió i de la seva misèria!
En lloc de l’hospitalitat, troben la mort: a la costa de Lampedusa, de Grècia, en els camps per als refugiats. La negativa a acollir-los es converteix
fàcilment en una veritable condemna a mort. Per a ells. I també per a Tu.
En els últims anys has estat condemnat a mort en la persona de 30.000
refugiats. Condemnat per qui? Qui signa aquesta sentència?
Sóc un foraster –ens dius avui– no tinc on recolzar el cap, he nascut en un
pessebre. Conec el gust amarg de la falsa hospitalitat –com la de Simó el
fariseu, que no em va donar aigua per als peus, ni oli per al cap cremat
per la calor–.
Ens recordes els deixebles d’Emmaús: quan van convidar el «Desconegut» a taula, se’ls van obrir els
ulls i el van reconèixer... Tu!
I nosaltres et demanem: obre’ns els ulls! Deixa’ns que et reconeguem! En els estrangers que es troben
entre nosaltres. En les persones sense sostre que dormen a les nostres estacions, a les portes de les
nostres cases, al llarg dels canals, sota els ponts. Tu vius en cada estranger. I regnes com un necessitat,
pels segles dels segles. Amén.
Segona estació: Jesús porta la creu

Donar de menjar als qui tenen fam
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
De l’evangeli segons sant Marc
Mc 6,34-38
Quan Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor; i es posà
a instruir-los llargament.
Quan ja s’havia fet tard, els deixebles s’acostaren a dir-li: «Aquest lloc és despoblat i ja s’ha fet tard.
Acomiada la gent, i que vagin a les masies i als pobles del voltant a comprar-se alguna cosa per a menjar».
Però Jesús els respongué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos». Ells li diuen: «Per a donar-los menjar
hauríem de comprar pa per valor de dos-cents denaris!» Jesús els pregunta:
«Quants pans teniu? Aneu a veure-ho». Ells ho miren i li diuen: «Cinc
pans i dos peixos».
¿Què necessitem per confrontar-nos a la creu –per exemple, amb la
creu de la fam de les nostres germanes i dels nostres germans–?
Generalment pensem com els apòstols: Amb dos-cents denaris de pa no
n’hi hauria prou... Dos-cents denaris! Set mesos de salari?! Com s’aconsegueix una quantitat com aquesta d’una sola vegada ?! Aquesta creu és
massa gran per a nosaltres...
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Aparentment impotents, trobem solucions als problemes descarregant-los en els altres: Poden anar a
les cases i als pobles dels voltants i comprar alguna cosa.
Però Tu dius: Doneu-los menjar vosaltres mateixos. Preguntes: ¿Quants pans teniu? No preguntes el que
no tenim, sinó el que tenim! I si som capaços de compartir el que tenim: cinc pans i dos peixos... no
preguntes si és suficient per a molts, preguntes si ho compartirem!
I aquí comencem a comprendre. ¿Per què hi ha fam en el món? No per falta de pa, sinó per falta de
solidaritat. En el nostre món no manca el pa: 1/3 dels aliments produïts es malgasta. Al mateix temps,
cada 6 segons un nen mor de fam, i avui, aquesta nit, gairebé mil milions de persones en el món no
saben si demà tindran alguna cosa per menjar.
Senyor Jesús, et lloem per tots els qui porten misericòrdia als germans i germanes que pateixen fam.
Et donem gràcies pel qui ha fet vot de pobresa per ajudar els que són més pobres que ells mateixos.
Demostren que per ajudar no cal ser ric en recursos, sinó només tenir un cor generós! Dóna’ns un cor
solidari i capaç de compartir, també en la seva pobresa. Fes-nos retornar a la comprensió del dejuni
–no com a dieta saludable, sinó com a pràctica eficaç d’amor–. Finalment, preguem per tots aquells
que aquesta estació ens ha permès veure’n la creu –pels que tenen fam i pels que moren de fam–. Oh
Pa viu! Dóna’ls recolzament! I perdona’ns. Amén.
Tercera estació: Jesús cau per primera vegada

Corregir els pecadors
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
De l’evangeli segons sant Marc
Mc 2,1-3
Al cap d’uns quants dies, Jesús entrà novament a Cafarnaüm. Va córrer la veu que era a casa, i s’hi aplegà
tanta gent que no cabien ni davant la porta. Ell els anunciava la paraula.
Llavors vingueren uns homes a dur-li un paralític, que portaven entre quatre.
Veient la teva caiguda, Jesús, com no pensar en les meves caigudes, en els pecats pesats que m’han tirat
a terra. El seu simple record m’aclapara. No sóc capaç d’arribar a Tu amb les meves forces. Estic paralitzat, més que aquell malalt. Almenys ell va deixar que Tu l’ajudessis:
els amics te’l van portar. Escapo amb el meu pecat en solitud, els retrets
els liquido arronsant les espatlles, o més sovint, de manera agressiva...
Gràcies perquè avui sóc aquí i he escoltat el que has dit a aquell pecador
paralitzat.
Primer dius: fill (!); i només després: Et són perdonats els pecats.
No comences pels pecats. M’anomenes «fill», tot i que pensés que ja
no en tenia el dret: Ja no mereixo que em diguin fill teu; tracta’m com un
dels teus jornalers.
Però no em dius mai: Jornaler?! No! Mai?! «Aquí tens el teu anell, les
sandàlies i una túnica».
Tantes vegades he experimentat això en el Sagrament de la Penitència. No humiliació, sinó recuperació de la meva dignitat! Quantes vegades m’has aixecat de terra!
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Senyor Jesús, sigues glorificat en cada confessionari del món. Ple de misericòrdia. Perdonant no 7 i
fins a 77, sinó 777 milions de vegades. No et canses de perdonar. Sigui així en cada confessor! Fes que
el sagrament de la Penitència sigui sempre, per a cada un de nosaltres, una experiència de misericòrdia
i de respecte. Preguem per aquells que tenen por de la vergonya, el menyspreu, retardant el moment
de la confessió durant anys. Dóna’ls el teu Esperit –que ens convenç del pecat– perquè se’ns dóna per
al perdó dels pecats! Preguem també pels qui les seves decisions de vida els han allunyat de l’absolució
sacramental. Actua en les seves consciències, multiplica el teu amor, dóna’ls-hi per poder acompanyar-los a l’Església. Dóna’ns l’estimada Església, que mai no és impotent contra el pecat, encara que
estigui constituïda de pecadors. Sant, Sant, Sant Amic dels pecadors pels segles dels segles. Amén.
Quarta estació: Jesús troba la seva Mare

Consolar els afligits
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
Del llibre de Job
L’Acusador es va retirar de la presència del Senyor i va afligir Job amb una
úlcera maligna que l’afectà de cap a peus. Job, assegut a la cendra, s’anava
gratant amb un tros de terrissa.
Job tenia tres amics: Elifaz, de Teman, Bildad, de Xúah, i Sofar, de
Naamà. Assabentats de les desgràcies de Job, van venir, cada un del seu
país, i decidiren de visitar-lo plegats per plànyer-lo i consolar-lo. Primer se’l
miraven de lluny i no el reconeixien. Però després s’esquinçaren els vestits,
amb grans plors, i tiraven terra enlaire sobre els seus caps.
Set dies i set nits es van estar al seu costat, asseguts a terra, sense dir ni un
mot, perquè veien que el dolor de Job era molt gran.

Jb 2,7-8.11-13

Senyor Jesús, Tu i la teva mare no heu tingut massa temps per estar junts en silenci. No us han donat
set dies i set nits. N’heu hagut de tenir prou amb pocs segons, quan us heu trobat amb la mirada. I
amb el cor. Sense dir una paraula. Sense cap gest, intensitat condensada d’amor!
Com els amics de Job la teva mare havia vingut a alleujar el dolor i consolar-te.
Com ells, probablement també ella va reeixir a reconèixer-te amb dificultat, ferit, sagnant, tot just aixecat d’una caiguda. La tradició ha conservat la memòria del lloc on vas caure i on vas trobar la Mare.
Enmig del canal que travessa Jerusalem i mentre recollíeu tots els refusos i les impureses. Diví Job,
únic just, no vas caure en el fem, sinó enmig de la brutícia humana.
Tu, Primer Consolador. Quan Tu mateix necessitaves consol al llarg del teu Camí de la Creu...
Aquesta confort per a Tu el va representar la presència silenciosa de la Mare.
No és veritat que el millor consol per als afligits és una presència silenciosa?!
Perquè estar junts en el silenci no significa només no parlar. Es tracta més aviat d’escoltar junts esperant una resposta del Senyor! Així diu l’Escriptura: És bo esperar en el silenci la salvació del Senyor.
Maria, Consol dels afligits, volem aprendre de Tu la presència misericordiosa i silenciosa al costat dels
que pateixen.
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Et volem, Jesucrist, i també a Tu, Esperit Sant, el Consolador que ens consola en el nostre patiment, i
preguem perquè puguem consolar els qui estan en qualsevol tipus d’aflicció amb el consol que experimentem
en tu. Amén.
Cinquena estació: Simó de Cirene ajuda Jesús a portar la creu

Visitar els malalts
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
De l’evangeli segons sant Mateu
Mt 8,14-17
Jesús va arribar a casa de Pere i trobà que la sogra d’aquest era al llit amb febre.
Llavors li tocà la mà, i la febre va deixar-la. Ella es va aixecar i es posà a servir-lo. Al vespre li van portar
molts endimoniats. Jesús va treure els esperits malignes només amb la seva paraula, i va curar tots els malalts.
Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes:
«Ell va portar les nostres febleses i prengué damunt seu les nostres malalties».
Has portat les nostres febleses i has pres damunt teu les nostres malalties. Simó al contrari no volia
prendre la teva creu. No volia ajudar-te. El van obligar...
No tinc el dret de jutjar-lo. De la mateixa manera jo mateix desitjo escapar de les malalties i de les debilitats dels altres. No és perquè no recordi que Tu has estat el primer a prendre damunt seu totes les meves
malalties i debilitats?!
Tu mateix has dit: Estava malalt, però jo et conec sobretot com un metge, que s’ha enviat als malalts, no als sans. ¿Quantes vegades has vingut
a mi durant una malaltia? ¿Quantes vegades m’has ajudat i m’has donat
la mà per aixecar-me? Amb malalties molt més feixugues que la febre:
l’egoisme, la mandra, la inactivitat, la manca de confiança en si mateix.
No vull rebutjar el que tan sovint has viscut amb nosaltres.
Senyor Jesús, et beneeixo en tots els que ajuden els malalts no només
per professió, sinó per vocació. En tots els que estan inclosos en el concepte de «servei de salut»:
metges, infermeres, tots els qui treballen en hospitals i clíniques. Et lloem per cada un dels capellans
d’hospital i pels voluntaris que els ajuden. Per les congregacions religioses que tenen el carisma d’estar al servei dels malalts. Et demanem per noves i moltes vocacions. Et beneïm pels metges en missions i pels que ofereixen alguna cosa per sostenir el seu treball. Pel que fa a nosaltres, et demanem
que ens inspiris sensibilitat amb cada pacient. Ajuda per a qui sofreix. Generositat en oferir el nostre
temps per visitar els malalts (a casa, a l’hospital, en la clínica). I en pregària. Amén.
Sisena estació: La Verònica eixuga el rostre de Jesús

Visitar els empresonats
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
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De l’evangeli segons sant Mateu
Mt 9,20-22
Hi havia una dona que patia d’hemorràgies des de feia dotze anys. Se li va acostar per darrere i li tocà la
borla del mantell, perquè pensava: «Només que li pugui tocar el mantell, ja em curaré».
Jesús es girà i, en veure-la, digué: «Coratge, filla, la teva fe t’ha salvat». I la dona quedà curada des d’aquell
moment.
Els evangelis no van recordar el nom de la dona. El va recordar la Tradició:
Verònica! Ha estat aquesta dona, guarida una vegada de l’hemorràgia: ara
no podia mirar amb indiferència com sagnaves en el camí de la creu. Ha
estat un acte de pietat correspost. Una vegada la vas lliurar de les hemorràgies i la brutícia, ara t’ha eixugat la sang del rostre i, encara que breument,
n’ha restaurat el seu candor.
Cobert de sang, suor i brutícia el rostre del condemnat ha aparegut de nou
davant de tots els ulls com el rostre digne de Jesús de Natzaret!
No t’havia vist així abans d’haver agafat el drap per eixugar-te el rostre?!
Ella va veure un Presoner amb el rostre del Fill de Déu!
¿Què vol dir consolar els presoners? No es tracta d’una consolació qualsevol. És una trobada que permetrà descobrir en els presos el rostre del Fill o Filla de Déu –una imatge
indeleble del Fill de Déu– font d’indeleble dignitat humana!
Senyor Jesús, Tu véns a trobar-nos en cada esclavitud: en els nostres vicis, en la luxúria i en les dependències. Veu sempre en nosaltres filles i fills de Déu, fins i tot quan ja ens veiem portant només la roba
dels presos, dels addictes a les drogues, l’alcohol, la pornografia, els jocs d’atzar, l’ordinador, el mòbil,
els diners, la comoditat... qualsevol cosa! Per a tu, el rostre de cada un de nosaltres és invariablement
el del Diví Infant. La teva mirada restaura la nostra dignitat! Va més enllà del vel de la Verònica.
Et demanem que, com Verònica, estiguem disposats i siguem capaços de consolar els presoners. Guia’ns
a les persones que estan patint qualsevol addicció o esclavitud. Ensenya’ns a pensar amb respecte de
tot presoner, en les presons, en els centres de detenció preventiva, en els camps de treball, en els llocs
d’aïllament. Sigues Tu el nostre camí cap a ells. Amén.
Setena estació: Jesús cau per segona vegada

Perdonar les ofenses
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
De l’evangeli segons sant Mateu
Mt 18,21-35
Aleshores Pere preguntà a Jesús: «Senyor, ¿quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que
em faci? ¿Set vegades?» Jesús li respon: «No et dic set vegades, sinó setanta vegades set».
Per això passa amb el Regne del cel com amb un rei que volgué demanar comptes als seus subordinats. Tot
just havia començat, quan li’n van portar un que li devia deu mil talents. Com que no tenia amb què pagar,
el senyor va manar que, per a poder satisfer el deute, el venguessin com a esclau, amb la seva dona, els seus
fills i tots els seus béns. Ell se li va llançar als peus i, prosternat, li deia: «Tingues paciència amb mi i t’ho
pagaré tot». Llavors, compadit d’ell, el senyor deixà lliure aquell subordinat i li va perdonar el deute.
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Quan aquell home sortia, va trobar un dels seus companys que tan sols li devia cent denaris. L’agafà i
l’escanyava dient: «Paga’m el que em deus.» El company se li va llançar als peus i li suplicava: «Tingues
paciència amb mi i ja t’ho pagaré». Però ell s’hi va negar i el va fer tancar a la presó fins que pagués el deute.
Quan els altres companys van veure el que havia passat, els va saber molt de greu, i anaren a explicar-ho
al seu senyor. El senyor va fer cridar aquell home i li digué: «Servidor dolent, quan vas suplicar-me, et vaig
perdonar tot aquell deute. ¿No t’havies de compadir del teu company, com
jo m’havia compadit de tu?» I, indignat, el va posar en mans dels botxins
perquè el torturessin fins que hagués pagat tot el deute. Igualment us tractarà
el meu Pare celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu germà.
Senyor, com l’has perdonat! Li has perdonat un deute que supera tota
imaginació! Deu mil talents. 270 tones d’or!
Perdona’m si et pregunto: ¿no podies perdonar-li també el fet que no
hagués condemnat el seu deutor? Has perdonat els seus pecats, inimaginable... ¿Per què no has perdonat la manca de perdó? ¿Potser el rebuig
del perdó i el ressentiment són un pecat tan gran? ¿No té el dret a exigir
justícia?
El tenia. Però el seu pecat no consistia en això. El punt no és que per ell mateix no reeixís a perdonar,
sinó que ha perdut l’amor atorgat a cada un amb gran abundància. Li has demostrat infinita misericòrdia no per fer-lo sentir perdonat del deute, sinó per fer-li estimar els altres. Perdonar, com havia estat
perdonat. No demanaves res que abans no se li hagués concedit. I amb excés!
Senyor Jesús, beneïm la teva presència i poder en tots aquells que perdonen. Tu ets la Misericòrdia,
que ens permet perdonar les ofenses. Et demanem en aquesta estació: destrueix l’home vell que hi ha
en nosaltres! Mata el deutor sense pietat! Ensenya’ns a perdonar de nou per avançat, sense esperar la
petició i la compensació de part dels culpables. Oh, com n’és d’increïble la teva misericòrdia! Volem
confiar-hi. Fins i tot quan em crides a manifestar-la als altres, perdonant sense vacil·lar. Amén.
Vuitena estació: Jesús consola les dones de Jerusalem

Ensenyar als ignorants
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
Dels Fets dels Apòstols
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Fets 8,27-28.30-31.35
Felip se n’hi anà. Mentrestant, un eunuc etíop, alt funcionari i tresorer major
de la candace, és a dir, la reina d’Etiòpia, havia vingut en pelegrinatge
a Jerusalem i ara se’n tornava a casa seva. Assegut dalt del seu carruatge,
estava llegint el profeta Isaïes.
Felip hi anà corrents i va sentir l’eunuc que llegia el profeta Isaïes. Llavors
li preguntà: «¿Ho entens, això que llegeixes?» Ell li contestà: «I com puc
entendre-ho, si ningú no m’hi ajuda?» L’eunuc demanà a Felip que s’assegués
amb ell dalt del seu carruatge.
Aleshores Felip prengué la paraula i, començant per aquest text de l’Escriptura,
li va anunciar la bona nova de Jesús.
7

Senyor Jesús, reconeixem la força i la misericòrdia del teu Esperit, que ha ordenat a Felip d’unir-s’hi,
per instruir-lo. Misericòrdia, perquè aquest home era un «estranger» i un exclòs de la comunitat de
pregària i de culte. Força, que ha portat a la fe i el Baptisme. Voldríem aprendre de Felip a ensenyar als
ignorants, instrucció plena d’humilitat, d’emoció en les qüestions més importants; instrucció focalitzada en Tu, en el fet de la teva mort i resurrecció, una predicació per garantir que se’t pugui reconèixer
com el Senyor i Salvador.
La misericordiosa capacitat d’instruir als ignorants ens la reveles Tu mateix en aquesta estació, dius a
les dones que t’acompanyen: Filles de Jerusalem, no ploreu per mi; ploreu més aviat per vosaltres mateixes
i pels vostres fills (Lc 23,28). Ensenyes, perquè estimes. Ensenyes amb la teva passió, oblidant-te tu
mateix, més enllà del seu sofriment.
Senyor Jesús, aprenem del camí de la creu que la instrucció hauria d’actuar sempre en l’ensenyament
de l’amor i la Misericòrdia. Ens excusem per aquells moments en la vida en què hem instruït amb
ràbia, amb orgull, per afermar la nostra posició. Ens excusem per voler brillar amb la nostra saviesa
ofuscant la font de la saviesa i de saviesa encarnada. Ens excusem de totes les situacions en què hem
aprofitat la confiança d’aquells que ens has confiat en el servei de la instrucció. Dóna consell, oh Senyor, a tots els mestres, professors, catequistes, educadors, pares: omple’ls amb el teu poder i misericòrdia, perquè puguin anar endavant i instruir amb paraules sàvies i testimoniatge convincent. Diví
Rabí i Testimoni, Tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amén.
Novena estació: Jesús cau per tercera vegada

Aconsellar al qui dubta
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
De l’evangeli segons sant Marc
Mc 14,27-30
Llavors Jesús els digué: «Tots fallareu, perquè diu l’Escriptura: Colpiré el pastor, i les ovelles es dispersaran.
Però després de la meva resurrecció aniré davant vostre a Galilea».
Pere li va dir: «Ni que tots fallin, jo no».
Jesús li digué: «En veritat t’ho dic: avui, aquesta mateixa nit, abans del segon cant del gall, m’hauràs negat
tres vegades».
Poc abans de la teva passió, Jesús, vas mostrar als deixebles el dubte com
una caiguda i com a causa de futures caigudes. Una dubte que comporta
la fuga, la dispersió, la traïció. No el dubte en si mateix, no en la pròpia
força, sinó el dubte en Tu, que has dit: tots dubten de Mi.
El dubte...
El dubte que treu la meva força i em tira a terra. El dubte que em porta
a pensar que podria no aixecar-me mai de la meva caiguda. Cada pecat
meu en comporta un altre. Amb una caiguda rere caiguda, al final es perd
l’esperança. El dubte que em diu: «Aquest és un vici més fort que tu».
Aquest dubte en darrer terme és el dubte en Tu! Que Tu no siguis prou
fort per aixecar-me. Que Tu no vulguis aixecar-me. ¿Pots estimar mai algú com jo? El dubte en la
realitat de la Pasqua. El dubte en el propòsit i el significat de la meva vida. ¿En la teva Providència?. I
en la Misericòrdia.
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Aconsella a qui dubta! Però, ¿què aconsellar a l’home que ja no té la voluntat o la força per ser aconsellat? ¿Com aconsellar bé a un home que està ben familiaritzat amb la seva impotència? ¿Que està
atrapat en el dubte? ¿Com demostrar que el dubte és una mentida? De nosaltres, i de Tu?!
Senyor Jesús, et donem gràcies per totes les preguntes que sorgeixen en nosaltres en aquesta estació.
No volem respostes fàcils... Et demanem que siguem humilment oberts al teu Esperit, l’Esperit del
Consell, rebut en la Confirmació en la seva saviesa i discerniment. Que ens pugui escoltar i ens suggereixi preguntes adequades i respostes veritables.
Nosaltres et lloem per tots aquells que sostenen els escèptics, no els deixis sols, sobretot quan estan
en el dubte que se’ls pugui concedir la possibilitat de penediment i alliberament de la dependència.
Et lloem pels seus éssers estimats: família, amics, pels terapeutes i els pares espirituals. Per tots aquells
que no perden la fe en les persones. I en Tu. Amén.
Novena estació: Despullen Jesús dels seus vestits

Vestit els despullats
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
De l’evangeli segons sant Lluc
Lc 15,20.22
I se n’anà a trobar el seu pare. Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li
al coll i el besà.
Però el pare digué als seus criats: «De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l’hi, poseu-li també un anell al
dit i unes sandàlies als peus».
Quan es va agenollar davant del Pare, estava gairebé nu. Ho havia perdut tot. No, no és una fortuna! Havia perdut la seva autoestima. Nu
com un esclau. Un que havia anat a la fallida, que per la seva culpa també havia perdut la seva camisa! Nu, com Adam i Eva en el Paradís, després de cometre el pecat, se’ls van obrir els ulls, es van adonar que anaven
nus (Gn 3,6) i es van amagar de Tu. Ell probablement va fer el mateix,
hauria volgut cobrir la seva nuesa davant del Pare. Pecador, com ells.
Avergonyit i humiliat.
Aquesta escena, Senyor Jesús, m’ajuda a veure d’una altra manera la
teva nuesa en el Gòlgota. No t’han despullat en contra de la seva voluntat. Has triat la nuesa per manifestar la teva unitat amb Adam i Eva
nus, amb cada un dels fills i filles pròdigs, nus i humiliats pel pecat. En
el Gòlgota, s’esdevé nu, no davant dels torturadors, sinó davant del Pare. Les paraules del fill pròdig:
Pare, he pecat contra tu... Ja no mereixo que em diguin fill teu, esdevenen paraules teves. Les pronuncies
amb la teva nuesa! Tu ets un amb mi, despullat del pecat.
Aquesta unitat em salva. Perquè el teu Pare no pot mirar tranquil·lament la nuesa del fill. Immediatament et vesteix. Amb la millor túnica llarga fins als peus i cenyit a l’alçada del pit amb un cenyidor d’or
(Ap 1,13). Nu en la mort: en la resurrecció has estat vestit de nou amb la dignitat filial.
I nosaltres, i jo amb Tu.
Déu Pare, Tu ets la persona que primer «vesteixes els despullats»! Et demanem que et puguem imitar.
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Ensenya’ns a compartir en cas de necessitat, els nostres vestits. Fes que vulguem compartir amb Tu
els vestits (!) millors: vestits nous, nets i ordenats, i no els vells, gastats i inútils. Deixa’ns també d’observar la modèstia i la pobresa en el vestit, de manera que puguem dividir millor el que hem estalviat.
T’ho demanem per Aquell que has pres la nostra nuesa, per revestir-nos amb el vestit d’un home nou.
Amén.
Onzena estació: Jesús és clavat en creu

Suportar amb paciència les persones molestes
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
Dels Fets dels Apòstols
Fets 7,54-55.60
En sentir això, estrenyien les dents i es corsecaven de ràbia contra Esteve.
Ell, ple de l’Esperit Sant, fixà al cel la mirada i veié la glòria de Déu i Jesús que s’estava a la dreta de Déu.
Després caigué de genolls i va cridar amb tota la força: «Senyor, no els tinguis en compte aquest pecat!». I,
havent dit això, va morir.
Senyor Jesús, et beneïm per haver concedit un poder com aquest a la gent! Poder, que és la paciència
no tant enfront del sofriment, com enfront dels seus autors. Fins i tot contra els perseguidors. Paciència no significa només estrènyer les dents. A més, ni tan sols és apatia.
Ni calma estoica amb un sentit de freda superioritat sobre els que fan
el mal. La paciència d’Esteve, la paciència dels màrtirs és l’amor pels
transgressors. Es tracta d’un testimoni fort. És un silenci ple de pau, interromput només per una pregària de perdó. És l’última paraula forta
i obra de misericòrdia.
La paciència d’Esteve es modela en la teva, Senyor; les seves paraules
són un reflex de les teves: Pare, perdona’ls, que no saben el que fan (Lc
23,34). Però també en el moment del martiri, Esteve va mirar al cel
i et va veure! Et tenia davant dels ulls i no el seu dolor i la ràbia dels
adversaris. Aquesta visió el va atrapar i el va transformar, va esdevenir
semblant a Tu. Ell va complir la promesa de l’Escriptura: Sabem que,
quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és (1Jn 3,2). Justament així! T’hi has
revelat i l’has fet semblant a Tu.
Jesucrist, pacient i de gran misericòrdia, deixa’ns que et puguem admirar com ho va fer Esteve. Deixa
que descobrim la paciència, com a acte de gran misericòrdia! Posa’ns un dit als llavis quan vulguem
explotar per amargor i ressentiment, amb agressivitat i acusacions. Ensenya’ns a pregar pels enemics.
A no posar resistència al mal! A posar l’altra galta. Al cedir el vestit a qui vol prendre’ns el mantell. A fer dues
mil passos amb qui ens obliga a fer-ne mil. Cerquem de no deixar que el mal triomfi, sinó que sigui vençut
per la bondat. Anyell silenciós portat a matar, com ovella muda davant dels seus esquiladors –manifesta en
nosaltres la teva paciència. Tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amén.
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Dotzena estació: Jesús mor en la creu

Donar de beure als qui tenen set
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
De l’evangeli segons sant Joan
Jn 19,28-29
Després d’això, Jesús, sabent que ja tot s’havia acomplert, perquè s’acabés de complir l’Escriptura, va dir:
«Tinc set».
Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Van fixar al capdamunt d’una tija d’hisop una esponja xopa d’aquell
vinagre i la hi acostaren als llavis.
Tenia set, i em donàreu beure / no em donàreu beure... (Mt 25,35.42)
¿Què desitja un moribund? ¿Què desitja un nen que s’està morint?
Se t’ha donat vinagre als llavis. L’últim acte d’una persona per tu. Un segon abans de la teva mort, l’últim insult. L’últim acte de malícia. Tal com
ho havia preanunciat el salmista: He esperat en va qui es compadís de mi,
no trobo ningú que em consoli. Em tiren fel al menjar; quan tinc set, em fan
beure vinagre (Sl 69 [68],21-22). Nosaltres no t’hem estalviat res! Fins i
tot l’insult de l’últim desig...
M’espanta pensar que això pugui succeir de nou avui. Que pugui esdevenir indiferent, escapar davant de les necessitats de les persones soles i
de les que estan a punt de morir. A vegades persones properes a mi. O
bé que intenti alliberar-me d’elles amb regals cars que substitueixen la
presència....
Senyor Jesús, tu coneixes els desitjos de cada cor humà. Vols saciar-los amb l’Aigua Viva, qui la begui
no tindrà mai més set. L’aigua que Tu dones és la de l’Esperit Sant, el que en el misteri de la Trinitat
és Amor personal. Concedeix-nos, com Tu, que descobrim i comprenem els desitjos dels homes, i,
sempre com Tu, d’anar a trobar-los.
Concedeix-nos de ser veritablement al costat de qui té set. Amb un got d’aigua. I amb l’amor, que és
canal per a l’Aigua Viva. Et beneïm per tot allò que realitzen els qui estan al teu costat, reconeixent-te
en els moribunds. Pels metges, infermeres, treballadors d’hospitals, dels departaments d’assistència
als malalts terminals, de les llars de gent gran. Per tots els voluntaris i pels que donen suport financerament a les residències de recuperació i atenció. Només Tu pots saciar plenament totes les necessitats
humanes pels segles dels segles. Amén.
Tretzena estació:
Jesús és davallat de la creu i posat en els braços de la Mare

Pregar a Déu pels vius i pels difunts
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
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De l’evangeli segons sant Marc
Mc 9,17.29
Un de la gent li respongué: «Mestre, t’he portat el meu fill, posseït d’un esperit que el priva de parlar».
Ell els va respondre: «Esperits d’aquesta mena només es poden treure amb la pregària».
Et mirem, Maria, asseguda als peus de la Creu, amb el cos del teu Fill a
la falda. Perseverant en la pregària. En concentració dolorosa, però en
pregària. Per això no ets impotent, no estàs sense força, no estàs derrotada, no estàs destruïda, al contrari: estàs enfortida, estàs més involucrada en l’obra de salvació del Fill, misericordiosa com Ell, la primera
de la llarga processó històrica d’aquells que, en l’alegria dels sofriment
per nosaltres, en el seu propis cos, completen els sofriments de Crist pel bé
del seu cos, que és l’Església. I ho compleixen en pregària!
Es tracta de fet d’una mena de mal, d’un tipus de dimonis i temptacions que només es poden treure amb la pregària. Qualsevol altre «instrument» és ineficaç. Romanen la pregària i el dejuni.
La teva pregària, Maria, al Calvari, és una experiència de poder, no de
debilitat. És la prova que la misericòrdia mai, en cap circumstància, no és impotent! Quan tots els
altres abandonen les armes, la misericòrdia es converteix en l’arma poderosa de la pregària.
Senyor Jesús, et beneïm i lloem per les persones que no deixen de lluitar de manera misericordiosa
pels altres, fins i tot quan tots els altres han renunciat. Gràcies pels que, plenament confiats, preguen
pels morts, per aquells que han perdut la vida tràgicament, de forma inesperada, en la tossuderia, en
la rebel·lió, en el rebuig de la conversió. Per aquells que amb pregàries constants continuen obstinadament acompanyant els que no volen cap companyia, que travessen en el mal, s’han resignat al vici o
que, en general, no són capaços de veure el mal que fan. Et donem gràcies pels que amb les pregàries
i el dejuni sostenen els malalts incurables, els moribunds, els que ploren pels seus éssers estimats. Per
aquells que preguen per la pau, de la qual ja no s’ocupa ningú, excepte ells i les víctimes de la guerra.
Et demanen d’encendre en nosaltres el Carisma de la pregària misericordiosa pels vius i els morts.
Amén.
Mare de Misericòrdia, prega per nosaltres!
Catorzena estació: El cos de Jesús és col·locat en el sepulcre

Enterrar els morts
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
Del llibre de Tobit
Tb 1,17.19-20
Jo, Tobit, compartia el meu pa amb els famolencs i donava vestits als qui no en tenien. Si mai veia el cadàver
d’un meu compatriota abandonat darrere les muralles de Nínive, jo l’enterrava. Fins que un ninivita em va
denunciar davant el rei dient que era jo qui enterrava els morts. I em vaig haver d’amagar. En saber que el rei
coneixia el meu amagatall i que em buscaven per matar-me, vaig tenir por i vaig fugir. Van confiscar tots els
meus béns. Tot anà a parar al tresor del rei.
¿Enterrar els morts és un acte d’amor misericordiós tan important? ¿Per enterrar els morts s’ha d’arriscar
tant, com Tobit? La ira del rei, la vida, la riquesa?!
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¿Com comprenem encara aquesta forma de sensibilitat? En un món on cada vegada més famílies no
recuperen els cossos dels seus éssers estimats per enterrar-los... En un món en què no sempre es torna
a les mares el cos dels seus fills morts en néixer... i els cossos dels nens que han estat suprimits durant
l’avortament són llençats simplement a les escombraries.
Senyor Jesús, volem crear –i co-crear (!)– un món diferent. Per tant, et beneïm per Josep d’Arimatea, que ha volgut ser Tobit per a tu. I pels Tobits
d’avui. Et beneïm pels que saben com tenir cura de l’enterrament de les
persones sense llar. Per aquells que ajuden els pobres i les persones soles a
enterrar els seus éssers estimats. Pels qui duen al cor les tombes oblidades
de persones desconegudes. Per tots aquells que es preocupen per les tombes dels enemics, dels soldats de l’exèrcit enemic, de grup ètnic o nacions
diferents. Sigues beneït per aquells que es preocupen pel cementiri més
gran del món i mantenen la memòria de llocs com Auschwitz, Birkenau,
Dachau, Buchenwald i altres.
Preserva’ns de descuidar aquest acte d’amor. Esperona’ns, de manera que
mai no abandonen l’enterrament dels nostres éssers estimats. Perquè qualsevol dels nostres amics no se’l deixi sol mentre està de dol i plora pels seus morts. Recordem els
nostres morts. En la pregària personal durant la litúrgia i una visita a una tomba.
Respectem la mort! És la Porta de la Vida!

«El camí de la creu no és un hàbit sadomasoquista»
 Meditació del papa Francesc en el Viacrucis a la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia, el 29 de juliol de
2016.

«Tenia fam, i em donàreu menjar;
tenia set, i em donàreu beure;
era foraster, i em vau acollir;
anava despullat, i em vau vestir;
estava malalt, i em vau visitar;
era a la presó, i vinguéreu a veure’m».
(Mt 25,35-36)
Aquestes paraules de Jesús ens porten a la pregunta que sovint ressona en la nostra ment i el nostre
cor: «¿On és Déu?» ¿On és Déu, si hi ha mal en el món, si hi ha gent amb gana, set, sense llar, sense
sostre, fugitius, refugiats? ¿On és Déu quan les persones innocents moren a causa de la violència, el
terrorisme, les guerres? ¿On és Déu quan les malalties implacables trenquen els llaços de la vida i de
l’afecte? ¿O quan els nens són explotats, humiliats, i també ells pateixen a causa de greus malalties?
¿On és Déu en el rostre dels escèptics i en les preocupacions de l’ànima afligida? Hi ha preguntes per a
les quals no hi ha respostes humanes. Només podem mirar Jesús, i demanar a Ell. I la resposta de Jesús
és la següent: «Déu està en ells», Jesús està en ells, patint per ells, profundament identificat amb cada
un. Ell està així unit a ells, gairebé com formant «un sol cos».
Jesús mateix va triar identificar-se amb aquests germans i germanes que passen la prova del dolor i
l’ansietat, que accepten prendre el camí més dolorós vers el calvari. Ell, morint a la creu, es va lliurar
a les mans del Pare i carrega sobre si mateix i per si mateix, amb l’amor que dóna, les ferides físiques,
morals i espirituals de tota la humanitat. Abraçant l’arbre de la creu, Jesús abraça la nuesa i la fam, la
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set i la solitud, el dolor i la mort dels homes i dones de tots els temps. Aquesta tarda Jesús, i nosaltres
juntament amb ell, abraça amb especial amor els nostres germans sirians, que fugen de la guerra. Els
donem la benvinguda amb amor fraternal i simpatia.
Recorrent el Camí de la Creu de Jesús, hem redescobert la importància conformar-se amb el Senyor, a
través de les 14 obres de misericòrdia. Ens ajuden a obrir-nos a la misericòrdia de Déu, per demanar la
gràcia de comprendre que sense misericòrdia la persona no pot fer res; sense la misericòrdia, nosaltres,
tots nosaltres, no podem fer res. Vegem primer les set obres de misericòrdia corporals: alimentar el qui
té fam, donar de beure a l’assedegat, vestir el nu, donar allotjament als pelegrins, visitar els malalts, visitar
els presos, enterrar els morts. Hem rebut gratuïtament, donem gratuïtament. Estem cridats a servir Jesús
crucificat en la persona marginada, per tocar la seva carn beneïda en els qui estan exclosos, té gana, té
set, va nu, està pres, malalt, aturat, perseguit, refugiat, migrant. Allà ens trobem amb el nostre Déu, allà
toquem el Senyor. Jesús mateix ens va dir, explicant quin serà el «protocol» pel qual serem jutjats: cada
vegada que hem fet això al més petit dels nostres germans, li hem fet a Ell (cf. Mt 25,31-46).
A les obres de misericòrdia corporals, segueixen les de misericòrdia espiritual: aconsellar els qui dubten, instruir l’ignorant, corregir els pecadors, consolar els afligits, perdonar les ofenses, suportar pacientment les persones molestes, pregar a Déu pels vius i pels morts. En l’acollida als marginats que
estan ferits en el cos i en l’acollida del pecador que està ferit en l’ànima, ens juguem la nostra credibilitat com a cristians. No en les idees, allà!
Avui la humanitat necessita d’homes i dones, i en especial dels joves com tu, que no volen viure les
seves vides «a mitges», joves disposats a gastar la vida en el servei gratuït als més pobres i als germans
més febles, a imitació de Crist, que es va donar totalment per a la nostra salvació. Davant del mal, el
sofriment, el pecat, l’única resposta possible pel deixeble de Jesús és el donar-se a si mateix, fins i tot
la vida, a imitació de Crist; és l’actitud de servei. Si un que es diu cristià no viu per servir, no serveix
per a viure. Amb la seva vida renega de Jesucrist.
Aquesta nit, estimats joves, el Senyor us renova la invitació a convertir-vos en protagonistes en el servei; Ell vol de vosaltres una resposta concreta a les necessitats i sofriments de la humanitat; Ell vol que
sigueu un signe del seu amor misericordiós per al nostre temps! Per complir aquesta missió, Ell us
mostrarà el camí del compromís personal i del sacrifici d’Ell mateix: és el Camí de la creu. El Camí de
la creu és el camí a la felicitat de seguir Crist fins al final, en les circumstàncies a vegades dramàtiques
de la vida diària; és la via en la que no temem el fracàs, l’aïllament o la solitud, ja que s’omple el cor de
la plenitud del Crist. El Camí de la creu és el camí de la vida i l’estil de Déu, que Jesús demana recórrer
a través dels camins d’una societat de vegades dividida, injusta i corrupta.
El Camí de la creu no és un hàbit sadomasoquista; el Camí de la creu és l’únic que venç el pecat, el
mal i la mort, perquè porta a la llum radiant de la resurrecció de Crist, l’obertura als horitzons d’una
vida nova i plena. És el camí de l’esperança i del futur. Qui l’emprèn amb generositat i fe, dóna esperança al futur i la humanitat. Qui l’emprèn amb generositat i fe sembra esperança. I jo vull que sigueu
sembradors d’esperança.
Estimats joves, en aquell trist Divendres Sant molts deixebles van tornar tristos a les seves cases, altres
van preferir anar al camp per oblidar una mica la creu. Una demano que –però contesteu cada un de
vosaltres en silenci, en el cor, en el teu cor–: ¿com voleu tornar aquesta nit a casa vostra, al vostre allotjament, a la vostra tenda? ¿Com voleu tornar aquesta tarda per reunir-vos amb vosaltres mateixos? El
món us està observant. A cada un de vosaltres correspon respondre al desafiament d’aquesta pregunta.
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