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El coronavirus ens situa davant d'una de les creus 

que els éssers humans hem d'afrontar en el llarg de 

la nostra vida: la creu de la Malaltia. Una creu que 

pot arribar a trastocar tots els àmbits de 

l'existència: l'àmbit personal, el familiar, el social i 

àdhuc el mundial, com està passant. 

 

Preguem, al costat de la creu de Jesús, perquè el 

Senyor ens ajudi enmig d'aquesta circumstància 

excepcional que requereix de la col·laboració de 

tots per poder superar-la. Que trobem llum i pau a 

la Creu nostre Senyor Jesucrist.



 
 
 

Jesús es condemnat 

a mort 
 

Demanem en aquesta estació per 
totes les persones. Som fràgils. 
Estem exposats a virus, malalties, 
pecats, perills ... És la 
"condemna" de la nostra limitació 
i feblesa humana. Que assumim 
aquesta condició de fragilitat que 
ens identifica: no som déus, som 
de carn i ossos, amb el que 
aquesta realitat comporta. 
 
PARE NOSTRE ...

1ª estació 



  2ª Estació  
 

 
 
 
 

 

Jesús carrega la seva Creu 

 
 

Demanem en aquesta estació per 
totes les autoritats polítiques i 
sanitàries que tenen la responsabilitat 
de gestionar aquesta crisi de 
l'coronavirus, buscant el bé comú de 
la societat. Els toca carregar a 
l'esquena la creu de vetllar per la salut 
de les persones. Que Déu els il·lumini 
i els guiï en la presa de decisions. 
 
PARE NOSTRE ...



  3ª Estació  
 

 
 
 

 

Jesús cau per primera vegada 

 

 
Demanem en aquesta estació perquè 
no caiguem en la temptació de la 
frivolitat, de no prendre'ns 
seriosament les recomanacions que 
se'ns fan per evitar possibles contagis, 
posant en risc la nostra salut i la salut 
dels altres. 
 
PARE NOSTRE ...



  4ª Estació  
 

 
 
 
 
 

Jesús troba la seva mare 

 
Demanem en aquesta estació la intercessió de 
la Mare de Déu, i perquè confiem en la tasca 
de tants professionals que vetllen "com a 
mares" per la nostra salut i el nostre benestar. 
 
PARE NOSTRE ... 
 
DÉU VOS SALVE MARIA...



  5ª Estació  
 

 
 
 
 

Simó de Cirena ajuda a 

Jesús a portar la creu. 

 
Demanem en aquesta estació pels 
professionals sanitaris: metges, 
infermeres, auxiliars ... per tot el personal 
dels hospitals i residències que són els 
cirineus que ajuden els malalts a vèncer 
la malaltia. Que Déu els protegeixi, els 
cuidi, els enforteixi i els ajudi en aquesta 
hora difícil. 
 
PARE NOSTRE ...



  6ª Estació  
 

 
 
 
 

La Verónica eixuga el rostre  

de Jesús 

 
Demanem en aquesta estació per les 
persones que, de manera altruista, 
ajuden, col·laboren, es solidaritzen, 
aporten el seu temps i els seus dons per 
alleujar tantes necessitats com comporta 
una situació com aquesta. Que 
aprenguem a estar sempre a la banda 
dels que pateixen, sense estigmatitzar a 
ningú. 
 
PARE NOSTRE ...



  7ª Estació  
 

 
 
 

Jesús cau per segona vegada 

 

 
Demanem en aquesta estació perquè no 
caiguem en la por, en la histèria, en la 
desesperança ... que no condueixen a res. 
Que el Senyor ens doni serenitat per 
afrontar aquesta situació d'emergència que 
ens toca viure. 
 
PARE NOSTRE ...



  8ª Estació  
 

 
 
 
 
 
 
 

Jesús consola les 

dones de Jerusalem 

 
Demanem en aquesta estació per 
tants creients que en aquests dies 
preguem perquè Déu aparti del món 
aquest mal de l'coronavirus. Que 
Déu ens escolti i atengui les nostres 
oracions. 
 
PARE NOSTRE ...



 
 

 

9ª Estació 
 
 

Jesús cau per tercera vegada 

 

Demanem en aquesta estació pels que 
pateixen els danys col·laterals 
d'aquesta crisi. D'una manera especial 
pels empresaris que veuen perillar el 
seu mitjà de subsistència i pels 
treballadorsi treballadores que, com a 
conseqüència, es queden sense feina. 
Que aviat tot pugui tornar a la 
normalitat. 

PARE NOSTRE ... 



 
 

10ª Estació 
 

Jesús es despullat dels 

seus vestits. 

 
Demanem en aquesta estació pels 
investigadors que busquen un remei de 
curació eficaç, perquè els seus treballs 
aviat puguin donar fruit. 
 
PARE NOSTRE ...



  11ª Estació  
 

 
 
 
 

Jesús es crucificat 

 
 

Demanem en aquesta estació per tots els 
que guarden quarantena, bé per tenir el 
virus, bé per haver conviscut amb 
persones infectades, o pel confinament 
general. Que el Senyor ens doni 
paciència, i que aquest temps ens serveixi 
de profit per reflexionar sobre la pròpia 
vida i sobre la necessitat que tenim de 
Déu. 
 
PARE NOSTRE ...



  12ª Estació  
 

 
 
 
 

 

Jesús mor a la Creu 

 
 
Demanem en aquesta estació per tots 
els que han mort amb coronavirus, 
perquè Déu els aculli al cel on ja no hi 
ha ni malaltia, ni dol, ni dolor. 
 
PARE NOSTRE ...



  13ª Estació  
 

 
 
 

 

Jesús es davallat de la Creu 

 
 
Demanem en aquesta estació per tots els 
familiars dels que han patit o estan patint 
la malaltia del coronavirus, perquè el 
Senyor els acompanyi i enforteixi enmig 
de la situació familiar que estan vivint. 
 
PARE NOSTRE ...



  14ª Estació  
 

 
 
 
 

 

Jesús és sepultat 

 
 

Demanem en aquesta estació perquè 
aprenguem a assumir tantes realitats 
doloroses com ens toca afrontar al llarg de 
la vida, inclosa aquesta del coronavirus, des 
de la llum de la fe, en l'esperança de que tot 
és passatger, que Déu té sempre la última 
paraula. 
 
PARE NOSTRE ...



 

 

  15ª Estació  
 
 
 
 

Jesús resucita 

 
ORACIÓ FINAL: 

Oh, Déu, que saps que no podem 
subsistir per la nostra fragilitat, 
assetjats per tants perills, com ara 
patim amb la pandèmia de 
l'coronavirus. Doneu-nos la salut de 
l'ànima i de el cos, per superar amb la 
teva ajuda aquest perill. Cura als 
malalts i doneu-nos la pau. Per 
Jesucrist nostre Senyor. Amén. 


