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El 8 de desembre passat, a Sant Pere 
del Vaticà, es va obrir l’Any Sant de la 
Misericòrdia que ha convocat el papa 
Francesc. El diumenge següent, tercer 
diumenge d’Advent, va ser quan es 
va obrir en les esglésies diocesanes 
d’arreu del món. Fins a la seva clau-
sura, a les acaballes de l’any litúrgic, 
tindrem ocasions per celebrar la mise-
ricòrdia de Déu i per ser-ne testimo-
nis. Us ofereixo una tria de cants del 
Cantoral de Missa Dominical per fer-
los servir en aquestes ocasions. Els 
he aplegat en diversos temes lligats 
d’alguna manera a l’Any Sant. Abans, 
però, deixeu-me destacar-ne alguns 
de molt adients:

• Misericordes sicut Pater! L’himne 
ofi cial proposat aprofi ta el lema de 
l’Any Sant i en fa una pregària a 
la Trinitat santa, font de misericòr-
dia. La lletra és del jesuïta Eugenio 
Costa i la música, de Paul Inwood, 
compositor vinculat durant molts 
anys al que va ser Centre de Pas-
toral Litúrgica Sant Tomàs More, 
Anglaterra.

• Misericordias Domini (Jacques Bert-
hier, Taizé). Quan es va fer pública 
la butlla de convocatòria de l’Any 
Sant a Sant Pere del Vaticà, ja es va 
poder sentir aquest conegut cant 
de Taizé. Us oferim aquest cant i 
l’himne ofi cial en un Full verd.

• Salve Regina. Aquesta popular antí-
fona a la Mare de Déu canta a 
Maria, mare de la misericòrdia, i 

Any Sant de la Misericòrdia: 
proposta de cants

és citada pel papa Francesc en la 
butlla de convocatòria de l’Any 
Sant. Al Cantoral de Missa 
Dominical, hi tenim tant 
la melodia gregoriana 
senzilla (MD 595) 
com el seu cant en 
català (MD 598-1).

• I encara, Mostreu-
nos, oh Senyor, 
la vostra gran 
misericòrdia, un cant 
amb lletra de Jordi 
Pinell i música de Gregori 
Estrada, que, tot i els anys 
que fa que està escrit, és ben actual 
i adient per a l’Any Sant. MD 518. 

Perdura eternament el seu amor
Enaltiu el Senyor, MD 46; La bondat 
i l’amor del Senyor, MD 50; Amb la 
força del Senyor, MD 66 (est. 3 i 6); 
Beneeix el Senyor, ànima meva, MD 
373; Que el vostre amor, Senyor, MD 
411; Lloeu el Senyor, vosaltres, tots els 
pobles, MD 458; Avui és el dia, MD 
465.

Missió
Els vostres missatgers, MD 22; Si 
m’estimes, M D 27; Vós heu passat 
vora l’aigua, MD 103; Aneu, anun-
cieu l’Evangeli, MD 310.

Déu compassiu
Vós sou, Senyor, ma fortalesa, MD 
17; Canta el teu Déu, MD 23 (est. 
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4 i 5); Déu estima tant el món, MD 
244; Perdó, Senyor, MD 405; Des 
de l’abisme, MD 406; Confio en la 
paraula del Senyor (Des de l’abisme), 
MD 453; Esperem vostra vinguda, MD 
506; Roráte cæli, MD 513; Sempre 
que m’invoqui, MD 541-1; Oh Déu, 
digneu-vos, MD 541-2; Pare, he 
pecat, MD 543; Mireu, Senyor, nostra 
misèria, MD 544; Atténde, Dómine, 
MD 547; Vaig sol per la terra, MD 
550; Senyor, no ens deixis, MD 551; 
Pietat, oh Déu, MD 552.

L’amor de Jesucrist, bon pastor
Crist ens estima, MD 129; Jesucrist 
ens ha estimat, MD 363; La terra lloï 
el Senyor, MD 21 (est. 2); Jo sóc el 
bon pastor, MD 374; El Senyor és el 
meu pastor, MD 407 (salm 22).

Déu, font de bondat
Cantem germans, MD 1 (est. 5); Poble 
de batejats, MD 40a; De vós davalla 
tot el bé, MD 246; Senyor, la terra 
és plena del vostre amor, MD 287; 
Senyor, vós que cerqueu els fills, MD 
364; L’Esperit del Senyor, MD 579-2.

L’amor entre germans
Tothom coneixerà, MD 11; Tots els 
homes de la terra, MD 65; Unint les 
mans, germans, MD 74; Jo crec en 
l’amor, MD 75; Si tu desnues lligams 
de servitud, MD 85; Us dono un nou 
manament, MD 106; L’amor no pas-
sarà mai, MD 137; On hi ha veritable 
amor, MD 344; Ubi caritas, MD 367; 
Us dono un manament nou, MD 
559-2; Jesús digué als seus deixebles, 
MD 559-3; Benaurances, MD 15, 37, 
132.

Jordi GuàrdiA

Les obres de misericòrdia
A partir d’aquest número, i al llarg de 
tot l’any 2016, a la penúltima pàgina 
de Missa Dominical trobareu aquesta sec-
ció fixa, amb motiu de la celebració de 
l’Any Sant de la Misericòrdia. El mateix 
papa Francesc, en la butlla d’indicció del 
Jubileu, esmenta les obres de misericòr-
dia com un dels motius a reflexionar i 
potenciar durant aquest any. També 
els materials oficials del Jubileu que ha 
elaborat el Pontifici Consell per a la 
Nova Evangelització inclouen un dels 
llibrets dedicat a les obres de misericòr-
dia. Doncs nosaltres també dedicarem 
aquesta pàgina, al llarg de l’any, a refle-
xionar sobre les clàssiques set obres de 
misericòrdia corporals i les set obres de 
misericòrdia espirituals. 

L’autora dels textos és M. Carme Gomà, 
consiliària laica de l’ACO (Acció Catò-
lica Obrera) i feligresa de la parròquia 

de Molins de Rei (bisbat 
de Sant Feliu de Llobre-
gat, Barcelona). Cone-
guda per nosaltres, ja 
que va ser l’autora de les 
pregàries del Bloc MD 
durant els anys 2009-
2013, i també d’un recull 

de pregàries seguint l’any litúrgic publi-
cat també pel CPL. Ella ens oferirà una 
reflexió i una pregària sobre cadascuna 
de les obres de misericòrdia. Esperem 
que ens resulti útil, i ens ajudi a viure 
amb més intensitat aquest Any Jubilar.
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