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Celebrar la Misericòrdia
 en la litúrgia

Contemplar la misericòrdia signi� ca 
veure-la gravada en el rostre de Crist, 
que és viu i realment present en el mis-
teri de la Santa Eucaristia. Cada vegada 
que l’Església celebra els sagraments fa 
viva i present la misericòrdia del Pare, 
que actua a través del Fill i transforma els 
cors dels violents i fa de la matèria dels 
sagraments gràcia e� caç per a la nostra 
salvació. És obra de l’Esperit Sant que, 
amb el poder transformador de la seva 
acció, fa fort allò que és dèbil. El Jubileu 
de la Misericòrdia ha de ser, abans que 
res, celebrat. Els signes que l’acompa-
nyen troben la seva culminació dins la 
celebració litúrgica, en la qual tota l’Es-
glésia prega i viu intensament el misteri 
de la pròpia existència com a comunió”.

(RINO FISICHELLA, de la presentació del subsidi Ce-
lebrar la Misericòrdia del Pontifi ci Consell per a la 
Promoció de la Nova Evangelització). 

Des del moment de l’inici solemne 
de l’Any Sant a cada diòcesi, cada 
Església particular i cada comunitat 
treballaran perquè, sobretot litúrgi-
cament, el Jubileu sigui viscut com 
«un moment extraordinari de grà-
cia i de renovació espiritual» (MV 
3) per part de tot el poble de Déu. 
Això podrà succeir si es posa el mà-
xim esforç en la promoció de les 
celebracions que per la seva quali-
tat, senzillesa i bellesa i, d’acord 
amb els temps de l’Any litúrgic C, 
siguin transparència mistagògica 
de l’amor misericordiós i de la sol-
licitud del Pare celestial que, en el 
Fill i per obra de l’Esperit, «vol que 
tots els homes se salvin i arribin al 
coneixement de la veritat» (1Tm 
2,4). Recorda el papa Francesc a la 
Butlla Misericordiæ vultus: «Hi ha 
moments en els quals d’una mane-
ra molt més intensa estem cridats a 
tenir la mirada � xa en la misericòr-
dia per a poder ser també nosaltres 
mateixos signe e� caç de l’obrar del 
Pare» (MV 3). La celebració litúr-
gica és un moment privilegiat per 
a poder veure i deixar-se fascinar 
pel rostre misericordiós del Pare. 
El present Subsidi vol ajudar totes 
les comunitats diocesanes i religio-
ses, totes les parròquies i santuaris, 
oferint alguns suggeriments per tal 
que durant l’Any Jubilar les nostres 
celebracions puguin perfumar-se 
de la misericòrdia del Pare. 

(De la introducció al subsidi Celebrar la 
Misericòrdia del Pontifi ci Consell per a la 
Promoció de la Nova Evangelització).

Els subsidis de la Misericòrdia

Els vuit llibrets per viure a fons l’any del 
jubileu publicats esglaonadament pel CPL 
per encàrrec de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. 8,75 € per exemplar.
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