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Recordem el que establia el papa 
Francesc en el docu-
ment de convocatòria 
de l’Any Sant de la 
Misericòrdia: «L’Any 
jubilar es conclourà 
en la solemnitat litúr-
gica de Nostre Senyor 
Jesucrist, Rei de tot el 
món, el 20 de novem-
bre de 2016. Aquell 
dia, tancant la Porta 
Santa, tindrem primer 
de tot sentiments de 
gratitud i de reconei-
xement envers la San-
tíssima Trinitat per 
haver-nos concedit un 
temps extraordinari de 
gràcia. Encomanarem 
la vida de l’Església, la humanitat sen-
cera i l’immens cosmos a la Senyoria 
de Crist, esperant que difongui la seva 
misericòrdia com la rosada del matí 
per a una fecunda història, encara per 
construir amb el compromís de tots 
en el pròxim futur. Com desitjo que 
els anys per venir estiguin impreg-
nats de misericòrdia per poder anar 
a l’encontre de cada persona portant 
la bondat i la tendresa de Déu! Que 
a tots, creients i llunyans, pugui arri-
bar el bàlsam de la misericòrdia com a 
signe del Regne de Déu que ja és pre-
sent enmig de nosaltres» (Misericordiae 
Vultus, 5).

Tanmateix, i de la mateixa manera 
que l’Any Sant el papa el va inaugu-

rar al Vaticà el 8 de desembre, però 
va ser el diumenge 
següent 13 de de-
sembre quan es va 
obrir la Porta Santa 
a les altres basíliques 
romanes, catedrals i 
esglésies establertes a 
les diòcesis de tot el 
món, així mateix l’Any 
Jubilar es clourà a les 
Esglésies particulars 
el diumenge 13 de 
novembre. El subsidi 
«Celebrar la Miseri-
còrdia», publicat pel 
Pontifi ci Consell per 
a la Nova Evangelit-
zació i editat pel CPL 
per encàrrec dels bis-

bes de Catalunya, explica molt bé el 
desenvolupament d’aquesta celebra-
ció conclusiva. Així, en les premisses 
s’especifi ca: «El Sant Pare Francesc 
en la Butlla Misericordiae Vultus ha es-
tablert que l’Any Sant es clourà el 20 
de novembre de 2016, Solemnitat de 
Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el 
món, amb el tancament de la Porta 
Santa de la Basílica de Sant Pere al 
Vaticà. El diumenge precedent, 13 
de novembre, diumenge XXXIII del 
Temps de durant l’any, es clourà el 
Jubileu a les Esglésies particulars. 
L’Eucaristia de clausura del Jubileu a 
les Esglésies particulars serà única i 
se celebrarà a la catedral. En les al-
tres esglésies o santuaris en què el 
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bisbe diocesà ha establert que s’obri 
una Porta de la Misericòrdia es desen-
voluparà una celebració eucarística 
d’acció de gràcies, presidida per un 
delegat del bisbe».

Es convida, doncs, que aquest dia se 
celebri la missa a la catedral de cada 
diòcesi, presidida pel bisbe, concele-
brada pels preveres, i on es convoquin 
els fi dels perquè hi acudeixin en gran 
nombre. «La celebració de clausura 
del Jubileu extraordinari està consti-
tuïda essencialment per la celebració 
eucarística en el dia del Senyor. Si el 
Bisbe ho considera oportú, es pot uti-
litzar el formulari “Per donar gràcies 
a Déu” present en la secció de «Mis-
ses i oracions per motius diversos» 
del Missal Romà. Les lectures són les 
assignades al diumenge XXXIII del 
Temps de durant l’any de l’any C». I 
el color litúrgic propi és el verd. La ce-
lebració conté un formulari propi per 
als ritus inicials: salutació, introducció 
i acte penitencial. La missa es desen-

volupa com de costum, amb referèn-
cies a l’Any Sant, sobretot en l’homilia 
i les pregàries dels fi dels. Al fi nal, hi 
ha una acció de gràcies pel Jubileu que 
es clausura: «Pronunciada l’oració de 
postcomunió, el bisbe amb una mo-
nició d’índole litúrgic dóna gràcies a 
Déu pels benefi cis de l’Any Jubilar i 
convida l’assemblea a donar gràcies 
al Senyor. En aquest cas el Magnifi cat, 
cant d’acció de gràcies de la Verge 
Maria i de l’Església, és particular-
ment adequat». En l’esmentat subsidi 
es proposen les paraules amb les quals 
el bisbe convida el poble a entonar el 
Càntic de Maria, i també el text de la 
benedicció fi nal i comiat dels fi dels.

Evidentment, en el full per a la ce-
lebració de Missa Dominical d’aquests 
dos dies (13 i 20 de novembre), ens 
fem ressò d’aquesta cloenda del Jubi-
leu, per tal que totes les parròquies i 
comunitats puguin viure en comu-
nió amb tota l’Església la conclusió 
d’aquest Any Sant de la Misericòrdia. 

Les notes exegètiques, amb Olga Nicolau
Iniciarem el nou calendari litúrgic amb 
un canvi en la redacció de les notes exe-
gètiques que us oferim a cada número de 
Missa Dominical. El Dr. Joan Ferrer i Costa 
ha fet aquesta tasca durant els darrers tres 
anys, en els cicles A, B i C, una tasca que 
li agraïm ben sincerament i que, ben se-
gur, ens ha ajudat a viure millor i més a 
fons la Paraula de Déu que llegim a les 
celebracions.

A partir de l’Advent el relleu de les notes 
exegètiques passa a Olga Nicolau i Ba-
lasch, monja benedictina del monestir de 
Sant Benet de Montserrat i llicenciada en 

ciències bíbliques 
pel Pontifi ci Institut 
Bíblic de Roma, a 
punt de defensar la 
tesi doctoral sobre 
el llibre dels Salms a 
la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya. Li 
agraïm la seva dis-
ponibilitat per ac-

ceptar un encàrrec que és un compromís 
de llarga durada, ben segurs que la seva 
tasca contribuirà a una bona preparació 
de les celebracions litúrgiques. 
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