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Conclusió
El 20 de novembre d’enguany, so-
lemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, 
Rei de tot el món, acabarà el Jubileu 
Extraordinari de l’Any Sant de la Mise-
ricòrdia. Des que el papa Francesc és 
bisbe de Roma, ja ens té acostumats 
a posar-nos senyals de pista amb les 
seves encícliques, documents, homi-
lies, entrevistes i, sobretot, amb la 
seva manera d’actuar. Amb la convo-
catòria d’aquest Jubileu ens convidava 
a treure la pols i actualitzar les obres 
de Misericòrdia corporals i espirituals 
que, els més grans, havien après en el 
catecisme i que tant ells com els més 
joves ja les practicaven, potser, sense 
pensar que estaven fent una obra de 
misericòrdia.

Durant aquest any i en aquest espai, 
he procurat parlar de les obres de Mi-
sericòrdia viscudes en la vida quotidi-
ana a partir de realitats que ja es do-
nen amb l’empara i l’impuls de l’Esperit 
Misericordiós del Pare. Ho he comple-
mentat amb alguns textos bíblics farcits 
de referències a la Misericòrdia Divina.

Un detall que no ha 
sortit quan s’ha parlat 
de les obres de Mise-
ricòrdia corporals és 
que les podem dividir 
en dos grups. En el pri-
mer (“Pobresa física o 
econòmica”) hi trobem: 
donar menjar a qui té fam; 
donar beure a qui té set; 
vestir el despullat, i acollir el 
foraster. En el segon grup (“Pobresa 
social i de relacions”) hi podem posar: 
visitar i atendre els malats; redimir els 
presos i captius, i enterrar els difunts.

També les obres de Misericòrdia espi-
rituals les podem repartir en dos grups. 
El primer (“Pobresa cultural amb perill 
d’exclusió social”), on posem: ense-
nyar qui no sap; donar consell a qui l’ha 
de menester, i corregir a qui va errat. 
I un segon grup (“Pobresa espiritual i 
d’ànim”), on hi trobem: consolar el qui 
està trist; perdonar les ofenses; su-
portar amb paciència els defectes del 
proïsme, i pregar Déu pels vius i pels 
difunts.

Pregària
Gràcies, Pare Misericordiós, 

per haver pogut viure joiosament 
aquest Any Sant de la Misericòrdia.

Gràcies perquè la teva Misericòrdia ens conforta 
i ens empeny a ser-ne portadors 

amb la pràctica de les Obres de Misericòrdia.
Gràcies pel teu fi ll Jesucrist, rostre de la teva
infi nita Misericòrdia envers tota la humanitat.
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