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Els salms: la pregària de Jesús en la passió

Jesús, el Senyor, abans de la seva passió, afirmà
que el seu cos era el temple de Déu que seria destruït
pels homes i reconstruït per ell en tres dies. Nosaltres,
recordant i contemplant la seva passió, voldríem
aprendre d’ell a ser temples de Déu, Casa d’Oració
on l’amistat entre Déu i els homes vagi agermanant
la humanitat en la llibertat, la joia i la pau.

S

i en els salms, s’escolten i s’expressen els desigs i les
súpliques de tota la humanitat, que el Verb de Déu va
assumir en els seus sofriments i esperances, serà bo i ens farà
bé descobrir, tot meditant la passió del Senyor amb els salms,
el sentit amb què ell la visqué, amb la intenció amb què els
pregà.
Guiats per la narració segons sant Mateu ens unim als
sentiments de Jesús per viure interiorment, com afirma
sant Pau, la nostra participació en el més profund dels seus
sofriments i en l’amor ofert als homes i maltractat per ells.
La pregària de Jesús, amagada en els salms, proclama
generació rere generació que l’amor del Senyor «perdura
eternament» i dóna, sosté, enriqueix i restaura tota vida que
s’emmiralli en ell.
Els fragments de salm que acaben la pregària de cada
estació els resarem a dos cors, i afegirem tots alhora el
“Glòria al Pare”. El Glòria és com l’amén confiat de la pregària
cristiana que s’uneix a la voluntat salvadora de Déu que
és amor. Un amor tal que, malgrat que hagi de passar pel
sofriment, arriba a la plenitud immortal de la joia i de la vida
sense fi.

Cant n. 1
El Senyor és el meu pastor,
no em manca res.
Em guia pels camins segurs
per l’amor del seu nom.
Ni quan passo per barrancs
tenebrosos no tinc por de res.
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PRIMERA ESTACIÓ

Veu 1. Els grans sacerdots i els notables del poble decideixen
la mort de Jesús.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.
Tots.

Quan Jesús hagué acabat tots els seus ensenyaments,
va dir als seus deixebles: D’aquí a dos dies, tal com sabeu,
és la festa de Pasqua, i el Fill de l’home serà entregat perquè
el crucifiquin. Aleshores els grans sacerdots i els notables
del poble es van reunir a la casa del gran sacerdot Caifàs,
i prengueren l’acord d’apoderar-se amb astúcia de Jesús i
matar-lo. Deien: No ho fem durant la festa, que no hi hagi un
avalot entre el poble. (Mt 26, 1-5)

Veu 2.

Jesús fa el seu camí predicant l’evangeli de Déu.
Aquest és el camí dels cristians adobat i regat amb l’exemple
de Jesús.
Veu 3.

—4—

Salm 37
Els qui em volen la mort paren els seus llaços,
els qui busquen fer-me mal parlen de perdre’m,
i tot el dia rumien traïcions.
Cor 1.

Però jo faig el sord, no escolto res,
no obro la boca, com si fos mut;
faig com si no hi sentís,
com si no tingués res a replicar.
Cor 2.

Senyor, Déu meu, jo espero en vós,
no em deixareu sense resposta.
Aquest és el meu desig: Que no puguin celebrar-ho.
Si el peu em fallava, com se n’alegrarien!
Cor 1.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Tots.

Cant n.2
El Senyor és la meva força,
el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació.
En ell confio i no tinc por,
en ell confio i no tinc por. (2)
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SEGONA ESTACIÓ

Veu 1.

La unció de Betània anuncia la mort del Senyor.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Jesús es trobava a Betània, a casa de Simó el leprós.
Mentre era a taula, se li va acostar una dona que duia una
ampolleta d’alabastre plena d’un perfum molt valuós i el
buidà sobre el cap de Jesús. Els deixebles, en veure-ho, deien
indignats: De què serveix llençar-lo així? S’hauria pogut
vendre a bon preu i donar els diners als pobres. Jesús se
n’adonà i els digué: Per què molesteu aquesta dona? Ha fet
amb mi una bona acció. De pobres, en teniu sempre amb
vosaltres; en canvi, a mi no sempre em tindreu. Aquesta
dona, abocant sobre el meu cos aquest perfum, ha preparat la
meva sepultura. Us asseguro que, quan aquest evangeli serà
anunciat per tot el món, també recordaran aquesta dona i
diran això que ha fet. (Mt 26, 6-13)
Veu 2.

Jesús sap molt bé que el seu camí passarà pel
sofriment. Betània és el moment on, malgrat la incomprensió
dels dotze, Jesús sent, en la gratuïtat del gest profètic
d’aquella dona, l’amor i el reconeixement dels veritables
deixebles.
Veu 3.
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Salm 22
Cor 1. Davant meu pareu taula vós mateix,

i els enemics ho veuen;
m’heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa.
Cor 2. Oh sí! La vostra bondat i el vostre amor

m’acompanyen tota la vida,
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

Cant n. 3
Vós sou, Senyor, la llum del meu cor,
vós sou la meva força.
En vós, Senyor, jo trobo el meu bé,
vós m’ompliu de joia. (2)
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TERCERA ESTACIÓ

Veu 1.

Judes ven Jesús per trenta monedes de plata.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Llavors un dels Dotze, l’anomenat Judes Iscariot, se
n’anà a trobar els grans sacerdots i els digué: Què esteu
disposats a donar-me si us entrego Jesús? Ells li van oferir
trenta monedes de plata. I des d’aleshores Judes buscava una
ocasió per entregar-lo. (Mt 26, 14-16)

Veu 2.

La traïció de l’amic és la que més dol perquè perverteix
l’amor compartit fins aleshores. Per a Jesús, l’amor de Déu
és incorruptible. En ell es recolzarà segur sabent que la seva
victòria no serà salvar o perdre la vida a mans dels homes
sinó mantenir-se fidel davant d’ell per sempre.

Veu 3.
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Salm 40
Cor 1. Fins l’amic millor, en qui jo confiava,

que menjava amb mi, compartint el meu pa,
m’ha traït el primer.
Cor 2. Però, vós, Senyor, compadiu-vos de mi,

restabliu-me, i jo faré justícia.
Cor 1. En això he conegut que m’estimàveu:

que el meu enemic no pot cantar victòria.
Però a mi, em conserveu sense culpa
i em mantindreu per sempre davant vostre.
Cor 2. Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel,

des de sempre i per sempre. Amén, amén.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

Cant n. 4
Pietat, oh Déu, vós que sou bo,
vós que ens estimeu perquè sou l’Amor;
renteu-me bé del meu gran pecat,
purifiqueu el meu mancament. (2)
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QUARTA ESTACIÓ

Veu 1.

El sopar pasqual de Jesús significa i conté la vida.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la
benedicció, el partí i, tot donant-lo als deixebles, digué:
Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos. Després prengué una
copa, digué l’acció de gràcies i els la donà tot dient: Beveu-ne
tots, que això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada
per tothom en remissió dels pecats. Us asseguro que des
d’ara ja no beuré d’aquest fruit de la vinya fins al dia que
begui vi nou amb vosaltres en el Regne del meu Pare. Després
de cantar els salms, van sortir cap a la muntanya de les
Oliveres. (Mt 26, 26-30)
Veu 2.

El sopar pasqual solia iniciar-se cantant els salms 112
i 114 i es finalitzava cantant del 115 al 117. Això vol dir que
l’últim sopar de Jesús i els seus deixebles va estar envoltat
del cant del salms. Els darrers versets d’aquella llarga lloança
són cantats en la fragilitat imminent de la passió, però plens
d’esperança en la victòria de la misericòrdia de Déu que envia,
acompanya i sosté la seva salvació.

Veu 3.
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Salm 117
Cor 1. Enaltiu al Senyor: Que n’és de bo.

perdura eternament el seu amor.
Cor 2. Quan totes les nacions m’envoltaven,

invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m’envoltaven i estrenyien el setge,
invocant el Senyor les he vençudes.
Cor 1. Avui és el dia què ha obrat el Senyor,

alegrem-nos i celebrem-lo.
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!
Cor 2. Beneït el qui ve en nom del Senyor.

Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu, que ell ens il·lumini.
Cor 1. Vós sou el meu Déu, us dono gràcies,

us exalço, Déu meu!
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

Cant n. 5
On hi ha veritable amor, allí hi ha Déu.
Que cessin les lluites malignes, que cessin les discòrdies.
Que Crist Déu sigui sempre entre nosaltres.
On hi ha veritable amor, allí hi ha Déu.
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CINQUENA ESTACIÓ

Jesús, a Getsemaní, ple de tristor i d’abatiment,
prega Déu, el seu Pare.

Veu 1.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Jesús s’avançà un tros enllà, es prosternà amb el front
a terra i pregava dient: Pare meu, si és possible, que aquesta
copa s’allunyi de mi. Però que no es faci com jo vull, sinó com
tu vols. (Mt 26, 39)

Veu 2.

La pregària apropa l’ànima, serena o atribolada, a Déu.
En ella, també Jesús, trobà la certesa de ser escoltat per
Déu, més encara de ser sostingut per ell en la voluntat ferma
d’estimar que abraça, transforma i dóna sentit a totes les
situacions humanes.

Veu 3.

Salm 30
Cor 1. En vós, Senyor, m’emparo,

que no en tingui un desengany.
Allibereu-me, vós que sou bo;
no trigueu, escolteu i allibereu-me,
sigueu el meu castell inexpugnable,
la meva roca salvadora.
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Cor 2. Per a mi, sou penyal i plaça forta.

Per amor del vostre nom, guieu-me i conduïu-me;
traieu-me del llaç que m’han parat,
vós, que em defenseu.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

Cant n. 6
Vós sou, Senyor, ma fortalesa,
ma roca viva sou, Senyor;
en vós s’empara ma feblesa,
que sou el Crist mon salvador.
Retut d’angoixa us he cridat,
i vós, clement, m’heu escoltat.
Sou nostre ajut en la quimera,
refugi nostre en la dissort;
el que us coneix en vós espera,
i el conduïu sempre a bon port.
Puix cap no haveu abandonat,
dels qui, de cor, us han cercat.
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SISENA ESTACIÓ

El Sanedrí condemna a mort a Jesús perquè pretén ser
el Messies, el Fill de Déu.

Veu 1.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

El gran sacerdot li digué: Et conjuro pel Déu viu que
ens diguis si tu ets el Messies, el Fill de Déu! Jesús li respon:
Tu ho has dit. Us ho asseguro: des d’ara veureu el Fill
de l’home assegut a la dreta del Totpoderós i venint sobre
els núvols del cel. Aleshores el gran sacerdot s’esquinçà els
vestits exclamant: Ha blasfemat! Per què necessitem més
testimonis? Ara mateix acabeu de sentir la blasfèmia. Què us
en sembla? Ells respongueren: Mereix pena de mort! Llavors
es posaren a escopir-li a la cara i a donar-li cops de puny.
Altres li pegaven bufetades tot dient: Fes de profeta, Messies!
Endevina qui t’ha pegat! (Mt 26, 63-68)

Veu 2.

L’ungit, l’enviat, el salvador que el poble esperava, no
podia ser altre que el Fill de Déu mateix. Tal com deixa veure
la paràbola dels vinyaters homicides, el Pare esperava que,
a diferència de tots els altres profetes, almenys el Fill
el respectarien.

Veu 3.
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Salm 93
Cor 1. Quan m’adono que estic a punt de caure,

vós m’aguanteu, per l’amor que em teniu,
i quan creix el neguit dintre meu,
el vostre consol és la meva delícia.
Cor 2. ¿Us podeu avenir amb un tribunal corromput,

que inventa delictes en nom de la llei?
Ni que ells atemptin contra la vida del just,
i condemnin a mort l’innocent,
tinc en el Senyor la muralla on emparar-me,
em refugio en la roca del meu Déu.
Tots.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i
pel segles dels segles. Amén.

Cant n. 7
Per vostra Passió sagrada,
Jesús, Fill del Déu vivent,
us preguem amb confiança:
deu-nos l’amor i el perdó.

— 15 —

SETENA ESTACIÓ

En el judici de Ponç Pilat, Jesús és condemnat a mort,
i mort de creu.

Veu 1.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Mentrestant els grans sacerdots i els notables van
convèncer la gent que reclamessin Barrabàs i fessin matar
Jesús. El governador els preguntà: Quin d’aquests dos voleu
que us deixi lliure? Ells respongueren: Barrabàs. Pilat els diu:
I de Jesús, l’anomenat Messies, què n’he de fer? Tots van
respondre: Que el crucifiquin! Ell replicà: Però quin mal ha
fet? Ells cridaven encara més fort: Que el crucifiquin! Pilat,
veient que no en treia res i que més aviat començava un
avalot, es rentà les mans amb aigua davant la gent i els va
dir: Jo sóc innocent de la sang d’aquest home. Això és cosa
vostra. Tot el poble respongué: Que la seva sang caigui sobre
nosaltres i els nostres fills! Llavors els deixà lliure Barrabàs
i, després de fer assotar Jesús, el va entregar perquè fos
crucificat. (Mt 27, 20-26)

Veu 2.

La por a un avalot fou el que va portar a Pilat a cometre
la injustícia més gran de la història. La confiança en Déu
i l’amor als homes fou l’únic que mantingué sencer Jesús,
malgrat la vergonya, el sofriment corporal i l’angoixa de
l’ànima amb què s’acostava al final dels seus turments.

Veu 3.
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Salm 68
Cor 1. Que jo no fracassi, Senyor de l’univers:

els qui esperen en vós quedarien defraudats;
que jo no fracassi, Déu d’Israel:
seria un desengany pels qui us cerquen.
Cor 2. Per vós he d’aguantar els escarnis,

i abaixo els ulls, avergonyit;
els meus germans em consideren foraster,
em desconeixen els meus familiars.
Cor 1. El zel del vostre temple em consumia,

i he hagut de rebre els insults
dels qui us ultratgen.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

Cant n. 8
Senyor, tingueu pietat,
Crist tingueu pietat,
Senyor, tingueu pietat.
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VUITENA ESTACIÓ

Veu 1.

Jesús sofreix els assots i la burla dels soldats.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Veu 2. Els

soldats del governador es van endur Jesús dins
el pretori i reuniren al seu voltant tota la cohort. El van
despullar, el cobriren amb una capa de color escarlata i li
posaren al cap una corona d’espines que havien trenat, i a la
mà dreta una canya. S’agenollaven al seu davant i l’escarnien
dient: Salve, rei dels jueus! Després li escopien, prenien
la canya i li pegaven al cap. Acabada la burla, li tragueren
la capa, li posaren els seus vestits i se l’endugueren per
crucificar-lo. (Mt 27, 27-31)
La vida del qui tothom sabia que passà pel món fent
el bé ara no té cap valor pels homes, és assotat amb ràbia,
burlat amb maldat fins a l’extrem de quedar sense forces
per portar la creu. Però l’esperit de Jesús no es deixa vèncer
pel sense sentit del moment, està plenament convençut que
la darrera paraula no serà la mort a la qual el condueixen
injustament.

Veu 3.

Salm 128
Cor 1. Quantes vegades, des de jove, m’han combatut!

Que respongui la casa d’Israel:
Quantes vegades, des de jove, m’han combatut,
i mai no em poden vèncer.
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Cor 2. M’han llaurat tot el cos,

per obrir-hi solcs ben llargs;
però la justícia del Senyor ha trencat
les sogues dels injustos.
Tots.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Cant n. 9
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d’espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!
Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
¿qui dels teus ulls l’esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat?
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NOVENA ESTACIÓ

Veu 1.

El cirineu és obligat a portar la creu de Jesús.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Quan sortien van trobar un home de Cirene, que es deia
Simó, i l’obligaren a portar la creu de Jesús.(Mt 27, 32)

Veu 2.

Jesús com tots els altres profetes de temps immemorial
serà mort pel seu poble. Camí del calvari no pot portar la
creu d’esgotat com està. La seva mirada està clavada en Déu.
Només Ell té la resposta a tots els perquès ara impossibles
d’entendre.

Veu 3.
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Salm 142
Cor 1. L’enemic que em perseguia per matar-me

m’ha trepitjat per terra,
m’ha confinat al país de les tenebres,
igual que els morts de temps immemorial.
Cor 2. El meu esperit se sent rendit,

està consternat el meu cor.
Cor 1. Tot evocant el record dels temps antics,

meditant les vostres proeses,
considerant les obres de les vostres mans,
estenc a vós els braços i us miro,
em sento tot jo com una terra esgotada.
Tots.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Cant n. 10
Hi eres tu quan el duien a la creu? (2)
Oh, sovint quan penso això,
tremolo, tremolo.
Hi eres tu quan el duien a la creu?
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DESENA ESTACIÓ

Veu 1.

Jesús, és crucificat.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Després de crucificar-lo, es repartiren els seus vestits
jugant-se’ls als daus. I s’estaven asseguts allà custodiant-lo.
Damunt el seu cap havien posat escrita la causa de la seva
condemna: «Aquest és Jesús, el rei dels jueus.» Juntament
amb ell foren crucificats dos bandolers, l’un a la dreta i l’altre
a l’esquerra. (Mt 27, 35-38)
Veu 2.

L’experiència humana de l’inexplicable abandó de
Déu no apaga en Jesús la confiança espiritual en la seva
proximitat.

Veu 3.
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Salm 21
Cor 1. M’envolta una munió de gossos,

em rodeja un estol de malfactors,
m’han lligat les mans i els peus,
puc comptar tots els meus ossos.
Cor 2. Em miren, em contemplen satisfets,

es reparteixen entre ells els meus vestits,
es juguen als daus la meva roba.
Cor 1. Almenys vós, Senyor, no us allunyeu;

força meva, cuiteu a defensar-me.
Allibereu la meva vida de l’espasa,
que no mori entre les grapes del gos,
salveu-me de la gola del lleó,
guardeu de les banyes del brau
la meva pobra vida.
Tots. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Cant n. 11
Hi eres tu quan a l’Arbre el van clavar? (2)
Oh, sovint quan penso això,
tremolo, tremolo.
Hi eres tu quan a l’Arbre el van clavar?
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ONCENA ESTACIÓ

Veu 1.

Jesús és injuriat a la creu.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Els qui passaven per allí l’injuriaven movent el cap amb
aires de mofa i dient: Tu que havies de destruir el santuari
i reconstruir-lo en tres dies, salva’t a tu mateix, si ets Fill
de Déu, i baixa de la creu!També els grans sacerdots se’n
burlaven, amb els mestres de la Llei i els notables, tot dient:
Ell que va salvar-ne d’altres, a si mateix no es pot salvar!
És rei d’Israel: que baixi ara de la creu i creurem en ell!
Ha confiat en Déu: que l’alliberi ara, si tant se l’estima!
Ell, que va dir: “Sóc Fill de Déu”! Els bandolers que havien
estat crucificats amb ell l’insultaven de la mateixa manera.

Veu 2.

(Mt 27, 39-44)

Enmig de la destrossa interior que porta el sofriment
humà, Jesús continua interiorment dialogant a la presència de
Déu malgrat que sent dins seu un inexplicable abandó.

Veu 3.

Salm 21
Cor 1. Però jo sóc un cuc, no pas un home,

befa de la gent i menyspreat del poble;
tots els qui em veuen es riuen de mi,
amb els llavis i amb el cap prenen aires de mofa:
«S’ha adreçat al Senyor; que l’alliberi, doncs;
que el salvi, si tant se l’estima.»
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Cor 2. Però sou vós qui em traguéreu del si de la mare,

sou vós qui em confiàreu als seus pits;
acabat de néixer, em van dur a la vostra falda,
sou el meu Déu des d’aleshores.
No us allunyeu, que el perill és a prop,
i no tinc qui m’ajudi.
Cor 1. M’envolta un ramat de braus,

m’acorralen uns vedells de Basan;
com lleons que rugeixen i destrossen,
baden la boca contra mi.
Cor 2. Tot jo m’escolo com aigua,

tinc desarticulats els meus ossos,
el cor, com si fos cera,
se’m fon dins les meves entranyes;
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

Cant n. 12
Per vostra Passió sagrada,
Jesucrist, Mestre i Senyor,
us preguem amb confiança:
deu-nos l’amor i el perdó.
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DOTZENA ESTACIÓ

Veu 1.

Jesús mor a la creu.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Des del migdia fins a les tres de la tarda es va estendre
una foscor per tota la terra. I cap a les tres de la tarda, Jesús
va exclamar amb tota la força: Elí, Elí, ¿lemà sabactaní? que
vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?»
En sentir-ho, alguns dels qui eren allí deien: Aquest crida
Elies. De seguida un d’ells corregué a prendre una esponja,
la xopà de vinagre, la posà al capdamunt d’una canya i la hi
donava perquè begués. Els altres deien: Deixa, a veure si ve
Elies a salvar-lo. Però Jesús tornà a cridar amb tota la força,
i va expirar. (Mt 27, 45-50)

Veu 2.

Tota la força de Jesús està en el nom de Déu, amo de
la vida i de la mort, Senyor i Jutge de la història. La seva vida
és de Déu. L’ha guiat i conduït l’amor: no pot perdre’s en el
sepulcre. Jesús abandonat, s’abandona a Déu!

Veu 3.
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Salm 30
Cor 1. En vós, Senyor, m’emparo,

que no en tingui un desengany.
Allibereu-me, vós que sou bo;
no trigueu, escolteu i allibereu-me,
sigueu el meu castell inexpugnable,
la meva roca salvadora.
Cor 2. Per a mi, sou penyal i plaça forta.

Per amor del vostre nom, guieu-me i conduïu-me,
traieu-me del llaç que m’han parat,
vós, que em defenseu.
Cor 1. Confio el meu alè a les vostres mans,

vós, Déu fidel, m’heu rescatat.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

Cant n. 13
Victòria! Tu regnaràs.
O Creu! Tu ens salvaràs.
A l’ombra dels teus braços
el món la pau buscarà.
Com Crist, amb claus per llaços,
per tu el cel guanyarà.
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TREZENA ESTACIÓ

Veu 1.

El centurió confessa Jesús com a Fill de Déu.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Llavors la cortina del santuari s’esquinçà en dos trossos
de dalt a baix; la terra tremolà, les roques s’esberlaren;
els sepulcres s’obriren, i molts cossos dels sants que
hi reposaven van ressuscitar. Sortiren dels sepulcres i,
després de la resurrecció de Jesús, van entrar a la ciutat
santa i s’aparegueren a molts. El centurió i els qui amb ell
custodiaven Jesús, veient el terratrèmol i tot el que havia
passat, van agafar molta por i deien: És veritat: aquest era
Fill de Déu. (Mt 27, 51-54)
Veu 2.

Ara no és la veu de Crist qui parla en els salms sinó tots
els pobles, que en boca d’un pagà, el centurió, comencen a
reconèixer la glòria de l’obra de Déu que s’ha manifestat al
món en l’amor incondicional de Jesús fins a la mort.

Veu 3.

— 28 —

Salm 85
Cor 1. Tots els pobles que heu creat

vindran a fer-vos homenatge
i glorificaran el vostre nom.
Cor 2. Diran: «Sou gran, Senyor,

són prodigioses les vostres obres,
vós sou l’únic Déu.»
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

Cant n. 14
Victòria! Tu regnaràs.
O Creu! Tu ens salvaràs.
Tu brilles sobre els homes
que busquen la veritat.
Oh Creu, font d’on rebrolla
l’amor i la llibertat.
Victòria! Tu regnaràs.
O Creu! Tu ens salvaràs.
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CATORZENA ESTACIÓ

El cos del Senyor és dipositat pel seus deixebles en el
sepulcre.

Veu 1.

Us adorem, Senyor, i us beneïm,
perquè amb la vostra santa creu heu redimit el món.

Tots.

Veu 2. Arribat el capvespre, vingué un home ric d’Arimatea,
que es deia Josep i era també deixeble de Jesús. Aquest anà
a trobar Pilat per demanar-li el cos de Jesús, i Pilat va manar
que l’hi donessin. Josep prengué el cos, l’embolcallà amb
un llençol per estrenar i el va dipositar en un sepulcre nou,
que ell s’havia fet tallar a la roca. Després va fer rodolar una
gran pedra a l’entrada del sepulcre i se n’anà. També eren
allà Maria Magdalena i l’altra Maria, assegudes enfront del
sepulcre. (Mt 27, 57-61)

Jesús experimenta la mort en la seva totalitat, com
nosaltres ho farem un dia. La pregària dels salms no deixa
de referir-se a Déu que, amagat a la percepció humana dels
sentits, té la darrera, la definitiva i eterna paraula de vida.
En el sepulcre de Josep d’Arimatea hi descansa el cos
de Jesús. En aquest sepulcre segellat pels impius ressona
amb força el salm del Just injustament assassinat, la força
d’aquesta Paraula de l’Escriptura farà rodolar la gran pedra
que sepulta el cor de la humanitat sencera.

Veu 3.
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Salm 87
Cor 1. M’amortallen amb llençols del meu llit,

m’ajeuen a la tomba, com els morts de guerra
que vós no recordeu ni protegiu.
Cor 2. M’heu deixat al fons del país dels morts,

a la foscor dels abismes;
el vostre rigor pesa damunt meu,
em cobreixen les vostres onades.
Cor 1. Heu allunyat de mi veïns i amics,

i la foscor em fa companyia.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Tots.

La vida és un do de Déu. L’amor amb que Jesús l’ha
viscuda i donada ha redimit el món. La teva vida, la nostra
vida, és un do de Déu en Jesucrist. La seva mort per nosaltres
ens dóna l’esperança de viure-la com Ell en la confiança, i el
coratge de donar-la com Ell en l’amor.

Veu 3.

Cant n. 15
La vostra pau, Senyor,
la vostra pau, Senyor,
sigui amb tots nosaltres. (3)
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ORACIÓ FINAL

Senyor, Jesús: amb fe i humilitat hem entrat en el misteri
de la vostra pregària que els salms contenen. En ells hem
contemplat el misteri del vostre amor per nosaltres revelat
en la prova extrema de la creu.

Voldríem que el doll de misericòrdia i de vida que neix
del misteri de la Creu i que purifica l’Església, per mitjà
de nosaltres, també arribi a tots els que portem al cor en
la pregària d’aquesta Nit Santa del Divendres del Tríduum
Pasqual.
Us ho demanem a vós que, morint i ressuscitant com a Fill
de Déu, viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.

Cant n. 16
La vostra pau, Senyor,
la vostra pau, Senyor,
sigui amb tots nosaltres. (4)
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Com Maria, la vostra mare, voldríem retenir en els nostres
cors tota la tendresa, tot el coratge, la saviesa i l’estimació
que ens heu deixat en la vostra vida i ens heu donat en la
vostra mort i resurrecció.

