11. ESTACIÓ
JESÚS ÉS CLAVAT A LA
CREU
Una persona crucificada és una persona que ha fet alguna cosa malament (o no) i tothom la critica,
l’acusa, la insulta. ¿Conec algú a qui
tothom crucifica? ¿Tinc algú crucificat al meu voltant?

13. ESTACIÓ

12. ESTACIÓ
JESÚS MOR A LA CREU
Jesús era innocent, però mor a la
creu, i ho fa perquè es manté fidel a
Déu. ¿Sóc jo fidel a l’amor de Déu?
¿Faig algun sacrifici per la meva
fe?

(pensat especialment per a nois i
noies de la franja de postcomunió,
és a dir de 9 a 13 anys...)

14. ESTACIÓ

JESÚS, MORT, ÉS
DAVALLAT DE LA CREU

JESÚS ÉS POSAT EN UN
SEPULCRE

Jesús ja està mort. Però hi ha algú que

Hi ha algú que sap que Jesús ha
mort per nosaltres, i per això li vol
agrair, encara que sigui posant-lo en
un sepulcre. Jo també sé que Jesús
m’estima, ¿li dono gràcies? ¿què faig
per agrair-li?

el baixa de la creu. Jo potser també
alguna vegada he d’ajudar algú a
sortir d’una situació que li costa, que
per a ell és una creu. ¿Penso en algun
cas? ¿L’he ajudat?

VIACRUCIS
PER A
INFANTS

Acabat el camí, es pot proposar per acabar:
• Una confessió de les coses que he pensat que hauria de
demanar perdó, rebent el sagrament de la penitència
• Acostar-nos a la imatge del Sant Crist i fer-li un petó

Cant d’entrada: El camí que féu Jesús (MD 553)

Cant final: I si vivim (MD 119)

1. El camí que féu Jesús, ell tot sol el va seguir,
oh!, ell tot sol, per tots nosaltres, ell tot sol el va seguir.

I si vivim, per a ell vivim; i si morim, per a ell morim.
Tant si vivim com si morim, som del Senyor, som del Senyor.

2. El camí que jo he de fer, ningú no el pot fer per mi,
oh!, l'he de fer jo, amb tots vosaltres; ningú no el pot fer per mi.

1.- Si el gra de blat mai no s’enterra; si no s’enterra, mai no fruitarà;
però si s’enterra, fruit abundant donarà, un fruit de vida que no morirà.

3. Caminant al costat vostre, portaré la meva creu,
oh! com féu Jesús en el Calvari, portaré la meva creu.

Pregària

• Resar junts el Parenostre

Anirem seguint les imatges de les
estacions que hi ha a l’església. Al principi
es reparteix el text de cada estació entre
els infants, també es poden repartir 14
números perquè cada infant sàpiga en
quina estació ha de portar la creu. A cada
estació ens aturem, llegim el text, mirem
la imatge, i fem un moment de silenci; i
seguim cap a la següent estació. Expliquem
bé als infants com ho farem, i sobretot
que a cada estació pensin bé la reflexió i les
preguntes que se’ns presentaran. Pot ser bo
que tots els participants tinguin aquest
full amb els textos i els cants.

2.- Ens cal morir per a donar fruit, a les mans teves el meu esperit (2).

4. El camí que ens cal recórrer, tots plegats l'hem de seguir,
oh!, amb els qui han anat al davant nostre, tots plegats l'hem de seguir.
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2. ESTACIÓ

Introducció: Estem vivint

el temps de Quaresma que ens prepara
per a la Setmana Santa. I durant
aquests dies recordem que Jesús va
viure uns moments ben difícils, quan
va ser condemnat i va morir a la creu.
El camí de la creu va ser molt dur.
Nosaltres avui volem acompanyar-lo
en aquest camí, perquè l’estimem i
perquè de vegades nosaltres també
ens trobem amb moments semblants.
Jesús va fer el camí amb la força de la
fe, i a més a més sabem que després
va ressuscitar. Fem camí amb Jesús per
aconseguir nosaltres també tenir una
vida més plena, més semblant a la que
Déu vol de nosaltres.

1. ESTACIÓ

JESÚS ES CARREGA LA
CREU
La creu és un símbol dels problemes que pateixen moltes persones.
Quina creu! vol dir una cosa pesada
que costa suportar. Jo també he de
carregar les meves creus. ¿Quines
creus tinc?

3. ESTACIÓ
JESÚS CAU PER
PRIMERA VEGADA

5. ESTACIÓ
EL CIRENEU AJUDA
JESÚS A PORTAR LA
CREU
Hi ha persones al meu voltant que
porten alguna creu, que tenen algun
problema. ¿Jo les ajudo a portar la
seva creu? ¿o passo de llarg sense
ajudar?

7. ESTACIÓ
JESÚS CAU PER
SEGONA VEGADA

Jo també caic de vegades. No
sempre aconsegueixo el que voldria,
caic en el camí, no puc més, “me
rindo”. Potser de vegades no m’esforço prou, ¿en quines coses?

Diuen que l’ésser humà és l’únic que
ensopega dues vegades a la mateixa
pedra. Hi ha coses que potser he
dit mil vegades que no faria més,
perquè sé que estan malament, però
torno a fer-ho. ¿En recordo alguna?

4. ESTACIÓ

9. ESTACIÓ

JESÚS ÉS CONDEMNAT
A MORT

JESÚS TROBA LA SEVA
MARE, MARIA

JESÚS CAU PER
TERCERA VEGADA

Moltes persones són condemnades
o castigades arreu del món, algunes injustament. Jo potser també
condemno algú, el menyspreo, l’insulto… i potser també injustament.
¿Ho he fet alguna vegada?

La mare sempre està al costat,
sempre estima, encara que a vegades no m’ho sembli. ¿Estimo prou
la meva mare, el meu pare, els meus
familiars més íntims? ¿Valoro tot el
que fan per mi?

Hi ha gent que té mala sort. Sembla
que tot li surti malament, intenta
aixecar-se però torna a caure. Són
gent marginada a qui tothom
rebutja. ¿Conec algú així? ¿El
rebutjo jo també?

6. ESTACIÓ
LA VERÒNICA EIXUGA
EL ROSTRE DE JESÚS
Sempre hi ha algú que està al
costat del que s’ho passa malament
i li dóna un cop de mà, encara que
només sigui eixugar-li la suor o les
llàgrimes. ¿Em recordo d’algú que
ho hagi fet amb mi?

8. ESTACIÓ
JESÚS TROBA LES
DONES DE JERUSALEM
Aquestes dones representen tantes
persones que es compadeixen i
ajuden els altres. ¿Conec alguna persona d’aquestes que sempre ajuda els
altres i jo voldria ser com ella?

10. ESTACIÓ
JESÚS ÉS DESPULLAT
DELS SEUS VESTITS
El que queda sense vestit, despullat,
és el més pobre, el que no té res.
¿Conec persones pobres que tenen
necessitats? ¿Com els tracto?

