
3. REFLEXIÓ - DINÀMICA
El misteri d'amor que celebrem avui ens segueix convidant a aventurar-
nos amb els peus descalços, amb l'oïda atenta, amb la mirada desperta.

Senyor, aquí estic per a caminar amb tu, per a escoltar la teva paraula, per
a contemplar els teus gestos, per a aprendre la teva manera, tan teva,

d'entregar la teva vida per amor, des de la confiança, sense reserves, sense
esperar res a canvi.
 

Et proposem un dia de desert, en el que t'aventuris només amb el teu
Senyor. Deixa el mòbil, la música i altres coses i entra-hi, només tu i ell.
Entra amb el desig de només voler-lo mirar a Ell. Fer silenci. Fer-li espai.
Acompanyar-lo i deixar-te acompanyar. Amb un petit gest, el que més
t'ajudi, expressa el teu desig d'estar amb ell. En aquest temps sagrat de
trobada, de comunió, amb tu Senyor i amb els teus sentiments.
 

Avui volem fer un camí, el camí de la creu on podràs contemplar el testi-
moni de persones que estan acompanyant i tocant el patiment de tantes i
tantes persones. També passaràs per les teves creus, les personals i pròpies
de cadascú fins a arribar al peu de la creu, on et convidem a restar, als
peus de Jesús.
 

En el camí veuràs uns punts. Només has de clicar i veure on et porten.

 

INTRODUCCIÓ1.
Avui contemplem "la mort en la creu" de Jesús.  Aquesta és la pitjor mort,
la que estava reservada per als esclaus i els criminals. 
 

Mirant a Jesús en la seva passió, veiem com en un mirall els sofriments
de la humanitat i trobem la resposta divina al misteri del mal, del dolor,
de la mort. Sovint sentim horror davant el mal i el dolor que ens envolta,

especialment aquests dies Avui ens farà bé a tots mirar el crucifix. Ha
pres tot el sofriment humà sobre si mateix, s'ha revestit d'aquest
sofriment.
 

Avui és el dia d'acompanyar a Jesús al Calvari (Gòlgota), d'acompanyar a
Jesús mentre inclina el cap i lliura l'esperit. Moment també
d'acompanyar a Maria en el seu sofriment...
 

Com estem acompanyant nosaltres a les persones que pateixen?

 

 

2. EVANGELI
" Vora la creu de Jesús
hi havia la seva mare i
la germana de la seva
mare, Maria, muller de
Cleofàs, i Maria Mag-
dalena. Quan Jesús
veié la seva mare i, al
costat d'ella, el deixe-
ble que ell estimava,
digué a la mare: «Dona,
aquí tens el teu fill».
Després digué al deixe-
ble: «Aquí tens la teva
mare». I d'aleshores
ençà el deixeble la va
acollir a casa seva.
Després d'això, Jesús,
sabent que tot s'havia
realitzat, perquè s'aca-
bés de complir l'Escrip-
tura, va dir: «Tinc set».
Hi havia allà un gerro
ple de vinagre. Van
posar al capdamunt
d'un manat d'hisop una
esponja xopa d'aquell
vinagre i la hi acosta-
ren als llavis. Quan
Jesús hagué pres el
vinagre, va dir: «Tot
s'ha complert». Llavors
inclinà el cap i va
lliurar l'esperit."
(Joan 18,1–19,42)
 

Text complet: 
https://www.missadecadadia
.cat/read.html?mode=t
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4. CELEBRACIÓ - PREGÀRIA FINAL
Et convidem a vetllar la creu, si en tens una a casa estaria bé poder-la tenir davant (també la pots fabricar
tu...), pots posar al seu costat alguna espelma. És el teu moment d'intimitat, de fer síntesi de tot els que has
sentit, has vist, has pensat, has pregat... Pren el teu temps.
 

Et deixem algunes cançons que et poden servir si ho necessites.
 

Queixa’t va si pots (Kairoi): https://www.youtube.com/watch?v=U4AvxhI9S-w
 

Taize: https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI&list=PLjITvar5gC6UJziGLhYL-xdsBCPfEKppg
 

Queda’t amb nosaltres: https://www.youtube.com/watch?v=wX80tnKZfD4
 

Resta qui con noi: https://www.youtube.com/watch?v=uc-uWmgtUNQ (pregària Papa Francesc 27/03/2020)

 

 

EL CAMÍ DE LA CREU

Per accedir al camí de la creu fes clic a l'enllaç següent:
https://view.genial.ly/5e8cdebe8b8ee90e1ec43bb5/interactive-image-imagen-interactiva
 

(si no es pot o no es vol seguir el camí des d'aquest enllaç, al final, com a annex, estaran tots els link)
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US PROPOSEM VEURE AVUI LA PEL·LÍCULA: "La vida oculta"
https://cuevana3.io/26935/a-hidden-life
 

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.



5. ANNEX - EL CAMÍ DE LA CREU
Enllaços estacions
 
Estació 1 L’acompanyament espiritual al final de la vida: 
https://youtu.be/KCsdK4WkZRs
 

Estació 2, Sanitaris i treballadors/es durant el COVID-19: 
https://www.youtube.com/watch?v=0iBOzpLz36Q&t=219s
 

Estació 3, sense sostre durant el Covid19: 
 

Fundació Arrels | 13/03/2020
 

Amb la irrupció del coronavirus a casa nostra s’han activitat mesures de prevenció i contenció que s’adrecen
a la població en general, però què passa amb les persones que no tenen una llar i viuen al carrer? Es tracta
d’un col·lectiu de risc, amb una salut deteriorada pel fet d’haver de viure al carrer i que, a més, pot patir les
conseqüències del tancament o la reducció de recursos.
 

Rentar-se les mans de manera freqüent, utilitzar mocadors d’un sol ús, restringir l’activitat social, no
compartir menjar ni estris sense netejar-los, mantenir una distància mínima amb la resta de persones,
romandre a casa… Són algunes de les mesures que aquests dies se’ns dona a la ciutadania per prevenir i
contenir el coronavirus. El fet de no tenir una llar, però, impedeix a les persones que viuen al carrer complir
aquestes recomanacions.
 

Viure al carrer significa per a la persona estar exposada a molts riscos durant tot l’any, deteriora el seu estat
de salut i escurça els anys de vida. Tal i com explica Daniel Roca,  metge que coneix la realitat de les
persones sense llar des del punt de vista de la salut, moltes de les persones que viuen al carrer presenten
malalties cròniques, tenen una incidència més elevada de malalties infeccioses i més risc d’emmalaltir de
pulmonia. “Per a les persones que viuen al carrer, el coronavirus és un mal més afegit a una situació de
precarietat extrema. Tot allò que s’està recomanant a la població, no és possible per a les persones que
viuen al carrer”, afirma.

 

Els resultats del cens de persones que viuen al carrer a Barcelona, que vam organitzar el passat mes de juny,

reforcen aquesta idea. Un 30% de les persones entrevistades perceben tenir una malaltia crònica (per
exemple al fetge, els ronyons, el cor, l’estómac o els pulmons). És a dir que un terç de les persones que
dormen al ras a la ciutat estan en major risc davant del coronavirus. A aquesta situació s’hi afegeix el fet que
moltes de les persones que viuen al carrer tenen dificultats per demanar ajuda quan no es troben bé o
estan malaltes.
 

Més preguntes que respostes
A  Catalunya, més de 5.500 persones viuen directament al carrer o dormen en albergs, segons dades
recollides el 2017 a l’estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme. A Barcelona, sabem que com a
mínim 1.200 persones viuen al carrer i que més de 2.100 persones pernocten als recursos públics i privats
que existeixen a la ciutat.
 

Des dels governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona afirmen que l’objectiu de
les mesures que en general s’estan implementant és contenir l’expansió del coronavirus i  protegir les
persones més vulnerables, com la gent gran i les persones amb malalties cròniques. En el cas de les
persones sense llar, però, ens sorgeixen preguntes: Com podrà saber una persona que dorm al carrer si té o
no coronavirus? Com es pot fer quarantena d’una manera protegida si no es té casa?
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5. ANNEX - EL CAMÍ DE LA CREU II)
 
I encara una tercera pregunta: Com podran les persones que viuen al ras accedir a serveis bàsics en el
cas que hagin de tancar la majoria dels recursos? De moment, sabem que els recursos públics i privats
que a Barcelona s’adrecen ales persones sense llar estan implementant mesures de protecció i que alguns
serveis de menjador han tancat durant dues setmanes per prevenció. Es tracta de qüestions que miren a
curt termini i que com en altres ocasions –com durant l’Operació Fred i el temporal Glòria– necessiten un
abordatge des d’una mirada a llarg termini i que aposti per garantir l’allotjament de les persones que viuen
al carrer.
 
Aquest article el trobaràs a:  https://www.arrelsfundacio.org/coronavirus/
 

Estació 4, refugiats: 
https://www.youtube.com/watch?v=gY4xXBuaM1w
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estació 5, les creus personals:

 

Avui, podem veure cada dia a la televisió el rostre desfigurat de Jesús en les víctimes de la guerra de Síria,

dels atemptats terroristes o de tantes guerres absurdes; en el rostre de tants immigrants que es juguen la
vida a les fronteres cercant una vida millor; en els malalts dels països pobres que no tenen accés als
medicaments o a l'atenció sanitària que necessiten; en les persones sense sostre que dormen al carrer o
tirats devora un caixer automàtic. I en el rostre de tants altres germans nostres que pateixen al nostre costat
mentre nosaltres passem de llarg, indiferents. En moltes persones, que potseravui, estan soles i moren soles
a causa de la pandèmia en la qual ens trobem. Soles. Sense una mà que els acompanyi, que els acaroni,
que s'acomiadi d'ells. És evident que no ho podem solucionar tot. Però aquest món nostre necessita
Veròniques. Persones que, discretament i senzillament, prenguin la iniciativa d'anar rentant els
rostres desfigurats, donant la cara per ells, amb gestos  d'amor senzills i concrets.
 

Però ara no et demanem que et paris davant d'aquestes creus. Si no que volem que t'aventuris a les teves
creus personals, allò que més et costa de tu mateix, mateixa i que ho miris amb estima, tal com ho miraria
Jesús a la creu. A nosaltres tampoc ens agraden les nostres pròpies creus. No les volem. Sovint pensem que
són un càstig. O que no les mereixem. Però la cruesa de la vida no perdona i sembra de creus el nostre
camí. De res serveix tapar-se els ulls i no voler-ho veure. De res serveix cridar, desesperar-se, deprimir-se o
amargar-se. Tanmateix, la creu no desapareix. I aleshores no queda altra sortida que carregar-la. Estem
disposats a fer-ho a l'estil de Jesús? Estàs disposat a posar-te davant de la teva creu o prefereixes
passar de llarg i no mirar-la?... Quines són les meves creus?
 

Estació 6, la creu: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fjzhe0suUgM
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