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Celebrar la misericòrdia:  
la Litúrgia de les Hores

Per celebrar la misericòrdia 
del Senyor no poden fal-
tar aquelles pregàries que 
acompanyen la vida cristia-
na de molts fidels, així com 
els llocs significatius de la 
litúrgia. També aquests es 
convertiran en instruments 
importants per experimen-
tar i ajudar a viure de la mi-
llor manera la misericòrdia 
de Déu.
En aquest Any Sant seria 
molt positiu promoure la 
celebració de la Litúrgia de 
les Hores comunitària, jun-
tament amb tot el poble de 
Déu, sobretot a les hores 
principals de Laudes i Ves-
pres.
És bonic que l’oració quo-
tidiana de l’Església s’iniciï 
amb aquestes paraules: «Se-
nyor, veniu a ajudar-me, no 
tardeu a defensar-me» (Sl 
70,2). L’ajuda que invoquem 
representa ja el primer pas 
de la misericòrdia de Déu 
cap a nosaltres. Ell ve a sal-
var-nos de la condició de de-
bilitat en què vivim. I la seva 
ajuda consisteix a fer-nos 
entendre la seva presència i 
la seva proximitat. Dia rere 
dia, tocats per la seva com-
passió, podem també nosal-
tres arribar a ser compassius 
amb aquells que trobem pel 
nostre camí (cf. MV 14). 

«Els salms, de manera par-
ticular, destaquen aquesta 
grandesa del procedir diví: 
“Ell et perdona les culpes i 
et guareix de tota 
malaltia; rescata 
de la mort la teva 
vida i et sacia 
d’amor entranya-
ble” (103,3-4). 
D’una manera 
encara més explí-
cita, un altre salm 
testimonia els 
signes concrets 
de la seva misericòrdia: “El 
Senyor deslliura els presos, 
el Senyor dóna la vista als 
cecs, el Senyor redreça els 
vençuts, el Senyor estima 
els justos; el Senyor guarda 
els forasters, manté les viu-
des i els orfes, però capgira 
els camins dels injustos” 
(146,7-9). Finalment, heus 
aquí altres expressions del 
salmista: “El Senyor confor-
ta els cors desfets, els embe-
na les ferides [...]. El Senyor 
sosté els desvalguts, però 
abat els injustos fins a ter-
ra” (147,3.6)» (MV 6). Els 
salms, a més a més, comuni-
quen de manera exemplar el 
sentiments i les disposicions 
del cor de l’orant: agraïment, 
actitud penitencial, de súpli-
ca, de misericòrdia, de llo-
ança, de glorificació.

Quan la litúrgia ho permeti, 
en particular a les celebra-
cions amb el poble de Déu, 
s’ha de procurar escollir 

aquells salms que millor 
destaquen l’aspecte de la 
reconciliació i de la miseri-
còrdia. Alguns són indicats 
pel papa Francesc a la butlla 
d’indicció del Jubileu: Sl 25, 
50, 103, 136, 146-47. D’al-
tres són suggerits pel subsidi 
Els salms de la Misericòrdia, 
publicat pel Pontifici Con-
sell per a la Promoció de la 
Nova Evangelització, acom-
panyats, cada un, d’una re-
flexió bíblica que brolla del 
Salm mateix, útil per a mo-
ments eventuals de cateque-
si i per a fer apreciar la belle-
sa i la riquesa de tots aquests 
poemes de lloança al poble 
de Déu que els canta.
És desitjable que els salms 
siguin cantats. D’aquesta 
manera, també a través de 
la música, es transparenta la 
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melodia de la misericòrdia 
del Pare en l’harmonia de 
l’amor trinitari. Tot això és 
vàlid sobretot per al Càntic 
de Maria, el Magníficat, que 
representa l’himne de la mi-
sericòrdia de l’Omnipotent: 
«[...] ha mirat la petitesa de 

la seva serventa [...] l’amor 
que té als qui creuen en 
ell s’estén de generació en 
generació [...] ha protegit 
Israel, el seu servent, com 
havia promès als nostres 
pares; s’ha recordat del seu 
amor a Abraham i a la seva 

descendència per sempre» 
(Lc 1,46-55). (Del subsidi 
Celebrar la Misericòrdia del 
Pontifici Consell per a 
la Promoció de la Nova 
Evangelització. Capítol III 
“Pregar junts”, núm. 1).

El Crist vivent ens parla
“Crist mateix parla quan en l’Església es llegeixen les Sagrades Escriptures” 

(Concili Vaticà II)

Judaisme, cristianisme i islam ens són 
presentades sovint com unes religions 
que comparteixen un tret comú: són 
les “religions del llibre”. Tenen unes 
escriptures sagrades com a referèn-
cia: sigui la Bíblia hebrea per als jueus, 
el conjunt dels escrits de l’Antiga i de 
la Nova Aliança per als cristians o l’Al-
corà per als musulmans. Però aquesta 
mirada pot quedar massa centrada 
en el judaisme d’arrel rabínica que 
escruta el sentit del text sagrat, fins 
en la seva mateixa materialitat, o en 
el cristianisme d’ambients fonamen-
talistes, que fa una lectura literalista 
de la Bíblia, o en l’islam, que contem-
pla el text alcorànic com un dictat 
diví. Amb aquesta perspectiva es fan 
evidents les dificultats per a una actu-
alització del sentit del textos sagrats, 
per al diàleg entre el text sacre i nosal-
tres, com a receptors enllà del temps. 

Per això convé subratllar altres pers-
pectives en relació amb els textos 
sagrats. ¿I quina és la perspectiva 
diferent pel que es refereix a la fe cris-

tiana? Veure el cristianisme no com 
una religió del llibre, sinó com la reli-
gió de la Paraula de Déu. La revelació 
de Déu abans que lletra, és Paraula, i 
aquesta Paraula és sobretot esdeveni-
ment salvador. Paraula i acció. 

En la narració sobre la Creació, en el 
llibre del Gènesi, Déu parla i la reali-
tat existeix. No és una paraula buida 
i irrellevant, sinó que actua i dóna 
sentit a les coses creades. També, en 
el naixement d’Israel com a poble 
de Déu, Moisès rep les paraules de 
la Llei de Déu, alhora que s’esdeve-
nen els fets alliberadors de l’Èxode. 
Igualment en les narracions evangè-
liques sobre les guaricions que Jesús 
fa, amb una simple paraula allibera 
l’home baldat per la malaltia, per la 
presència del mal o per la marginació: 
“Ho vull, queda pur” (Mc 1,41). Però 
sobretot Jesús mateix és la Paraula, 
tal com ens ho presenta el pròleg de 
l’evangeli de Joan: “La Paraula s’ha 
fet home i ha habitat entre nosal-
tres” (Jo 1,14). I és, per a nosaltres, 
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