
3. REFLEXIÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=PylAX6sEXnM
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/com-hi-puc-collaborar
http://www.santceloni.cat/document.php?id=24851
https://www.ara.cat/societat/Cartes-perque-alumnes-dibuixos-hospitals-
coronavirus-covid-19_0_2425557498.html

Portar la creu era un ritus que pertanyia a la cerimònia de l'execució. Al reu era
obligat a travessar la ciutat portant la creu i portant el  “titulus” on apareixia el
delicte. D'aquesta manera apareixia com a culpable davant la societat, exclòs
del poble, rebutjat per tots. 
I quin va ser el gran delicte de Jesús? Estimar l’altre i fer-li costat, predicar el
perdó i la compassió, obrir-nos la porta a Déu, atendre malalts i membres de la
societat que estaven exclosos, posar-se al servei dels altres…, i el millor de tots,
estimar aquell que et fa mal! 
Quins delictes més greus! Estimar i posar-se al servei dels altres és el gran lema
de Jesús. 
El món està ple de gent que ha seguit el seu exemple i ajuda als altres a carregar
la creu dels mals humans que els ha tocat de viure. Hi ha casos propers i actuals
que són petits actes d’amor i de respecte per l’altre, com els joves voluntaris que
s’han organitzat als nostres pobles: cuiden dels avis per protegir-los, els porten la
compra i medicaments a casa perquè no surtin mentre duri el confinament...
N’hi ha d’altres exemples més grans que es converteixen en moviments per fer
d’aquest un món millor i esdevenen ONG’s: PROIDE, OXFAM, Metges sense
fronteres...
 
Aquí tens un exemple de com fer costat a algú que ho necessita:

INTRODUCCIÓ1.
Avui treballarem l'ACOMPANYAMENT. La creu que carrega Jesús no és
un objecte, és una realitat humana. També és un dia per tenir present a
Simeó, que va ajudar a portar la creu de Jesús. Una interpel·lació a la
nostra forma de ser i fer. Jesús ens recorda i ens posa radicalment al
costat dels més vulnerables...
El divendres Sant és el dia que l'Església recorda la passió i la mort de
Jesús. Però aquest record de la creu es pot fer des del "ritual" o
mitjançant la pròpia existència, és a dir, la "pròpia vida".

2. L'EVANGELI
JN 18,1—19,42
...Prengueren, doncs, Jesús, i,
portant-se Ell mateix la creu,
va sortir cap a l'indret
anomenat “Lloc de la
Calavera”, que en hebreu es
diu Gòlgota. Allà el
crucificaren, juntament amb
dos més, un a cada banda, i
Jesús al mig. Pilat va fer
escriure un rètol i el féu
posar a la creu. Hi havia
escrit: «Jesús de Natzaret, el
rei dels jueus»...
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DIVENDRES
JOVES

I tu?
Et proposem que dediquis una estona d'aquest divendres a fer el teu propi camí.
A descobrir i reconèixer les teves vulnerabilitats i les teves creus. A les pàgines
següent torbaràs un seguit de textos amb algunes preguntes que esperem que
t'ajudin en aquest moment personal. 
És important que trobis un espai per tu i on puguis estar tranquil i relaxat. Si vols,
uns bons elements per fer-te companyia, són una música tranquil·la i una
llibreta amb un bolígraf.



Jesús és pres
En Mohamed prové del Senegal. Ja fa força anys que veu que alguns amics seus, una
mica més grans, han anat deixant el seu país i han fugit cap a Europa. És que la situació
actual no dóna per viure i cal prendre una decisió. Com tants altres, s’ha decidit i marxa
de casa. Li sap molt de greu deixar els seus... ves a saber si mai es tornaran a trobar... ves
a saber si se’n sortirà d’aquesta... Comença  l’odisea... Un  llarguíssim  recorregut...
travessant fronteres de nit, caminant en la fosca, amagant-se dia rere dia... i a la fi,
l’esperança davant els ulls, només cal travessar el mar. I arriba el dia, arriba l’hora, junt
amb molts altres companys de camí s’enfilen a la barca, si és que es pot arribar a dir
barca... La negra nit envaeix qualsevol il·lusió d’horitzó, el so de l’aigua arremolinada pels
corrents entre els dos mars fa que la barca, si es pot dir així, s’encabriti i begui més i
més aigua... Un cop d’onada i la meitat dels companys desapareixen... la nit i
les embestides d’aigua no deixen veure on són... perduts... I el temps passa lentament i
sembla que l’arribada s’allunyi més que no s’apropi. Quan comença a clarejar ja es veu
la fi d’aquesta nit inoblidable... Però els recull una embarcació de la policia i els
condueix a un recinte tancat on hi ha molta més gent com ells. L’aventura s’ha acabat.
Hauran de tornar a casa. De què ha servit?
 
Has provat mai de posar-te en la pell d’una persona que ha de fugir de casa per tal
de sobreviure?
Situa’t en el moment que en Mohamed és près, com es deu sentir?
uins valors de fons trobes en tota aquesta aventura?
És just?
 Pere el nega tres vegades

La Maria és una noia de 17 anys. A casa seva són 4, la mare i les seves dues germanes petites. El pare
va morir fa 10 anys, quan era petita, per una sobredosi. A casa sempre havien tingut molts diners, no
els faltava de res, una casa grandiosa, molts servents i dides per cuidar-les, totes les joguines del món,
no els faltava de res... Això si, el pare mai no hi era. Tenia un alt càrrec en una multinacional, estava a
dalt de tot, molt ben considerat, però mai el vèien perquè havia de dur un ritme trepidant per poder
arribar a tots els compromisos que li pertocaven pel lloc que ocupava. Per poder aguantar al ritme, va
començar a prendre pastilles que poc a poc es va anar convertint en dosis directes a la vena. Cada
vegada d’era més adicte. Amb el temps la seva salut va anar degenerant i ja no era capaç de dur el
ritme d’abans. El dia menys esperat es va trobar al carrer, amb tota la reputació per terra. Van haver
d’abandonar la casa on vivien i despedir a tot el personal, la mare es va posar a treballar, elles van
canviar de l’internat on estudiaven a l’escola del barri on ara vivien... Però el pare mai més va poder
deixar l’addicció... fins que un dia es va prendre una dosi barata que li va reventar la poca salut que
encara li quedava. Es va quedar la seva mare sola amb elles, havent de començar de zero. La Maria es
va adaptar ràpidament però si una cosa tenia clara era que mai s’enganxaria a cap droga, ni tan sols
a la beguda. Avui la Maria ha sortit amb les amigues. Han anat a la discoteca i s’ho estaven passant la
mar de bé. Ella ja està acostumada a beure refrescos i res més. Però avui ha conegut un noi que l’ha
deixada ben embadocada. Per ella ha estat com una aparició, i ho té clar, és com el seu príncep. A el
noi la Maria també li ha fet gràcia i s’han començat a enrotllar però, ja forá tard, el noi l’ha convidada
a fumar-se un mai...
 
Com et sent quan penses en el teu pare? 
Com et sents respecte l’addicció al treball que pateix força gent?
Creus que la Maria, si fuma, està traint la memòria del seu pare?
T’has trobat mai en cap situació en la que t’has sentit que  traies  a algú molt proper o a algun
principi personal?

DIVENDRES
JOVES

Jan
e D

oe

9  d ' a b r i l  d e l  2 0 2 0 ,  D i j o u s  S a n t



Jesús a la creu
En  Javi és un noi de 17 anys que va acabar  l’ESO  i es va posar a treballar. A ell això
d’estudiar mai li ha agradat i va decidir posar-se a treballar de mecànic. Tots els diners
que guanyava els dedicava a modificar una moto que s’havia comprat per tal de fer-la
més ràpida i més única. Es va anar ajuntant amb uns amics que acostumaven a trobar-
se a sota el pont de tren. Allà hi feien de tot. Van començar per la beguda i
pels mais però poc a poc van anar pujant de to tot punxant-se amb material del fort. Ell
s’hi va anar acostumant, com tots els altres. Les noies normals de la seva edat el
defugien, el veien massa penjat. Amb la colla només hi anava un parell de pobres noies
que les feien anar com volien. Sort que anaven tot el dia penjades i que no
eren  conscents de la seva situació ni del poc futur que els esperava. Un bon dia va
passar un pobre  noiet  per allà amb la bicicleta. Anaven tots mig col·locats. Es van
començar a posar amb ell i no el deixaven anar. El van tirar per terra, li van clavar
puntades, li van rebentar les rodes de la bici, l’escarnien quan es va posar a plorar, li van
començar a fer cremades a la pell i li van arribar a arrancar cabell del cap. El
pobre nano,  cansadíssim de plorar i de no sortir-se’n, es va demaiar. Tota la colla va
marxar i el van deixar allà, mig tirat, amb la fosca i el fred. Al cap de 2 dies en Javi es va
assabentar que havien ingressat al noi a la clínica amb símptomes d’hipotèrmia i amb
un ronyó mig rebentat d’una puntada, a banda de les cremades i les contusions.
En Javi, ara ben conscient del que havia fet, es va parar a pensar un moment sobre el
que havien fet...
 
Com t’hi trobaries? 
L’escarni, la burla, els maltractaments físics i psicològics,... no són el (mal anomenat)
“pa de cada dia”? 
T’has trobat mai en una situació semblant on et trobessis acorralat?
T’has trobat mai en la situació contrària, la del que acorrala?
 

Jesús mor a la creu
Des de l’hora sisena fins a la novena, la fosca va anar creixent sobre la terra.
Devers l’hora novena, Jesús va clamar amb forta veu: Elí, Elí, lemà sabactani?
Això és, Déu meu, Déu meu, com és que m’has abandonat? Alguns dels allí
presents, en sentir-ho, deien: Aquest crida Elias. Corrents, un d’ells va prendre
de seguida una esponja, la xopà de vinagre i, després de posar-la al
capdamunt d’una canya, li donava de beure. Però els altres li van dir:
Deixa, vejam si ve Elias a salvar-lo! Però Jesús, cridant novament amb forta
veu, lliurà l’esperit.
 
Mira de situar-te en aquell moment. Mira de posar-te en diferents papers:
Jesús, Maria, el soldat que clava la llança, Joan, la gent del poble, els
sacerdots... 
Com creus que viuen la situació cadascun d’ells? 
I avui, com continua morint Jesús avui? Pensa en les “situacions de mort”,
aquelles en que porten a la pèrdua d’una vida, aquelles que destrossen
física o psicològicament una vida, aquelles que pode arribar a marcar una
persona o tot un poble...
 

DIVENDRES
JOVES
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4. PROPOSTA

Ajuda al teu germà o germana a fer els deures i prepara-li un joc ben divertit·       

Busca si tens a prop un hospital que hagi organitzat una campanya semblant a la

de #CartesAmbCor i anima’t a escriure’n una.·       

Si veus als teus pares estressats per la situació que estan vivint, convida’ls a seure

una estona i encarrega’t tu del que estiguin fent.·       

Mira el web del teu Ajuntament i informa’t si hi ha alguna campanya actual en la

qual puguis inscriure’t i col·laborar de forma segura.·       

Truca als teus avis o pares només perquè et sentin a prop.       

Pregunta si algú de la classe necessita la teva ajuda per a alguna cosa. 

Et volem convidar a carregar la creu que porten altres persones. Pots donar felicitat a l’altre
amb gestos molt senzills. Aquí tens uns exemples que et poden guiar:·    
   

 
Hi ha mil llocs on et necessiten! Anima’t!
 

Tot allò que feu o escriviu (una foto realitzant l'activitat)... si voleu, ens ho podeu enviar a
totanirabe@lasalle.cat

Junts vivim aquesta Setmana Santa tan especial.

DIVENDRES
JOVES
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5. PREGÀRIA

Asseu-te i respira profundament uns segons. Un cop et vegis preparat llegeix aquest fragment de
Luter King. 

Us proposem preparar-vos un petit espai de pregària: (Mirar fitxa del dijous sant)
 
 
1.

 
Jo he somiat que els homes, un dia, s’aixecaran 

i comprendran d’una vegada 
que han estat fets per viure junts com a germans. (...) 

 
Jo he somiat encara 

que un dia la justícia brollarà
 com l’aigua i l’honradesa,

 com el gran torrent. (...)
 

 

2. Intentem ser conscients dels sorolls que sentim: vent i fulles, riu, ocells, cotxe, crits..... 

3. En silenci, escoltem música. ... una estona de silenci. .... I ara deixem temps per a nosaltres, per a donar  

     gràcies... per pensar en aquells que estimem, en els que pateixen, en les nostres coses..... 
4. El mateix cos et dirà quan és el moment d'obrir els ulls i acabar aquest moment de pregària.

 
 

Visca Jesús als nostres cors
Per sempre


