Mitjans
Obrir el cor als qui viuen a les perifèries existencials, mirar les seves misèries i curar les seves ferides

Potenciar el sagrament de la Reconciliació com a expressió privilegiada de
la misericòrdia de Déu

Reflexionar sobre les obres de misericòrdia corporals (Mt 25,31-46) i
espirituals

Que el perdó de Déu arribi a tothom,
especialment als que més el necessiten i als que n’estan més allunyats

Viure la Quaresma com a temps especial de conversió

Tot plegat tant a nivell personal com
de les comunitats cristianes

El logo de l'Any Jubilar
El logo presenta una imatge de Jesucrist (fixem-nos en les marques dels
claus a les mans) que carrega a les
seves espatlles un home necessitat.
S’hi pot intuir tant la figura del bon
pastor que porta l’ovella malmenada,
com també la paràbola del bon samarità.
És obra del jesuïta Marko Rupnik. El
dibuix destaca el Fill de Déu que toca
la carn humana, amb un amor capaç
de canviar-li la vida. I també el detall
dels ulls de Jesús que es confonen
amb els de l’home, mostrant la gran
misericòrdia de Déu amb la qual es
carrega al damunt tota la humanitat. I el lema, que ens convida a ser
“Misericordiosos com el Pare”.
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ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA
“Misericordiosos com el Pare”

Què és un Any Sant o Jubileu?
És un any especial en què tota l’Església commemora un esdeveniment
i convida els fidels a viure’l amb joia
i fervor i a rebre d’una forma més
intensa la gràcia del perdó. Prové
de la tradició bíblica del poble jueu
(“any de gràcia del Senyor”). És una
crida a l’aprofundiment en la relació
amb Déu i amb el proïsme, una oportunitat per alimentar la fe i renovar el
compromís d’esdevenir testimonis de
Jesucrist, una invitació a la conversió.
No s’ha de confondre amb els Anys
temàtics que se celebren amb freqüència (Any de la Fe, Any de la Vida
Consagrada…), ni amb els Anys
Jubilars que afecten un santuari o lloc
específic (Xacobeo…). Els Jubileus
ordinaris se celebren cada 25 anys
(l’últim va ser l’any 2000), i els extraordinaris quan el Sant Pare ho considera oportú.

Dates del Jubileu Extraordinari
de la Misericòrdia
Inici: 8 de desembre de 2015, solemnitat de la Immaculada Concepció de
Maria i 50è. aniversari de la clausura
del Concili Vaticà II, a Roma; 13 de
desembre, III diumenge d’Advent,
a les altres basíliques romanes, a les
catedrals i esglésies establertes a totes
les diòcesis del món.
Clausura: 20 de novembre de 2016,
Solemnitat de Jesucrist Rei de tot el
món
Continguts centrals del Jubileu
de la Misericòrdia
1) Amb aquest Jubileu, el sant pare
vol posar en el centre de la vida
cristiana el Déu misericordiós
que convida a tots a tornar cap
a Ell, com un moment intens
en què els cristians puguem fer
experiència de la misericòrdia del
Pare envers nosaltres, per tal que
s’enforteixi la seva fe i en donin
un eficaç testimoni.

2) La misericòrdia és un atribut fonamental de Déu: “Déu és amor”
(1Jn 4,8.16).
 Això apareix ja a l’Antic Testament:
 “compassiu i benigne, lent
per al càstig, ric en el perdó”
(Ex 34,6; Nm 14,8;
Jl 2,13; Sl 86,15; Sl 103,8;
Sl 145,8…)
 “ell et perdona les culpes i et guareix de tota malaltia, rescata de la
mort la teva vida, i et sacia d’amor entranyable” (Sl 103,3-4)
 “el Senyor guareix els cors desfets i embena les ferides” (Sl 147,3)
 “perdura eternament el seu amor” (Sl 118, Sl 136…)
 “compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant; per la
vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes” (Sl 51,3)
 Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare (“Misericordiae
vultus”, títol de la butlla de convocació del Jubileu):
 s’acosta a tothom per portar la guarició, la salvació, el perdó…
 “m’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als
captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat
els oprimits…” (Lc 4,18)
 paràboles de la misericòrdia, especialment en l’evangeli de sant
Lluc (cicle C): la dona pecadora perdonada (Lc 7,36-50); el bon
samarità (Lc 10,25-37); l’ovella esgarriada, la moneda perduda, i
el pare i els dos fills (Lc 15,1-32)…
 ell mateix dóna la vida a la creu: “ningú no té un amor més gran
que el que dóna la vida pels seus amics” ( Jn 15,13); la mort i la
resurrecció de Jesús són la mostra màxima de l’amor i la misericòrdia Déu per la nostra salvació
3) Nosaltres hem de ser “misericordiosos com el Pare” (Lc 6,36), lema de
l’Any Sant; l’Església ha de ser testimoni de la misericòrdia de Déu envers
tothom, portadora de l’amor i del perdó.

Grans signes propis d’un Any Jubilar
1) El pelegrinatge per arribar a la “porta santa”, signe del camí de la vida i de
la fe vers una meta
2) Travessar la “porta santa”, signe de conversió a Crist
3) El do de la indulgència, que allibera de tot residu i empremta negativa que
el pecat hagi pogut deixar en la persona
4) Tot això sempre unit al sagrament del Perdó, la celebració de l’Eucaristia, la
Professió de fe (Credo) i la pregària pel Sant Pare i les seves intencions
“El Jubileu comporta també la referència a la indulgència. En l’Any Sant de
la Misericòrdia adquireix una rellevància particular. El perdó de Déu pels
nostres pecats no coneix límits... En el sagrament de la Reconciliació, Déu
perdona els pecats, que realment queden cancel·lats; i, tanmateix, roman l'empremta negativa que els pecats tenen en els nostres comportaments i en els nostres
pensaments. La misericòrdia de Déu és fins i tot més forta que això. Ella esdevé
indulgència del Pare que a través de l’Esposa de Crist arriba al pecador perdonat i l'allibera de tot residu de la conseqüència del pecat, habilitant-lo a obrar amb
caritat, a créixer en l'amor més aviat que recaure en el pecat... Viure la indulgència
en l'Any Sant significa acostar-se a la misericòrdia del Pare amb la certesa que
el seu perdó s'estén sobre tota la vida del creient. Indulgència és experimentar la
santedat de l'Església que dóna a tots de prendre part en els beneficis de la
redempció de Crist, per tal que el perdó arribi fins a les extremes conseqüències
amb què assoleix l'amor de Déu. Visquem intensament el Jubileu demanant al
Pare el perdó dels pecats i la dispensació de la seva indulgència misericordiosa” (Papa Francesc, Misericordiae Vultus, n. 22, 11-IV-2015).
“Desitjo que la indulgència jubilar arribi a cadascú com a genuïna experiència
de la misericòrdia de Déu, la qual va a l'encontre de tots amb el rostre del Pare
que acull i perdona, oblidant completament el pecat comès. Per viure i obtenir la
indulgència els fidels són cridats a realitzar un breu pelegrinatge cap a la Porta
Santa, oberta en cada catedral o a les esglésies establertes pel bisbe diocesà i en
les quatre basíliques papals a Roma, com a signe del desig profund d'autèntica
conversió... És important que aquest moment estigui unit, primer que res, al
Sagrament de la Reconciliació i a la celebració de la santa Eucaristia amb un
reflexió sobre la misericòrdia. Serà necessari acompanyar aquestes celebracions amb la professió de fe i amb la pregària per mi i per les intencions que porto
en el cor per al bé de l'Església i de tot el món” (Papa Francesc, Carta sobre el
Jubileu, 1-IX-2015).

