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ANY SANT DE LA 
MISERICÒRDIA

Qüestionari per treballar en grup 
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Aquesta fi txa ha estat pensada per treballar de forma senzilla el tema de la misericòrdia 
amb un grup de joves. Inclou algunes cites bíbliques i unes preguntes fàcils de refl exio-
nar, i també al fi nal la Pregària ofi cial de l’Any Sant de la Misericòrdia. Es pot treballar 
també, però, més o menys adaptada, en qualsevol altre grup; fi ns i tot pot ser un mate-
rial úti l per fer-ne una refl exió personal.

El papa Francesc ha convocat un Any 
Sant de la Misericòrdia, que té lloc 
del 8 de desembre de 2015 al 20 de 
novembre de 2016. Un Any Sant o 
Jubileu és un temps especial en què 
tota l’Església commemora un esde-
veniment i convida els fi dels a viure’l 
amb joia i fervor, i a rebre d’una forma 
més intensa la gràcia del perdó; una 
crida a l’aprofundiment de la relació 
amb Déu i amb el proïsme, una opor-
tunitat per alimentar la fe i renovar el 
compromís d’esdevenir testi monis de 
Jesucrist, una invitació a la conversió. 
Amb aquest Jubileu, el sant pare vol 
posar en el centre de la vida cristi -
ana el Déu misericordiós que con-
vida a tots a tornar cap a Ell, com 
un moment intens en què els cristi -
ans puguem tenir la mirada fi xa en 
la misericòrdia del Pare envers tots 
nosaltres. El document amb el qual 
el papa va convocar aquest Any Jubi-

lar es ti tula “Misericordiae Vultus”, 
perquè certament Jesucrist és “el 
rostre de la misericòrdia” del Pare, 
ja que les seves paraules i obres, i 
la seva mort i resurrecció, revelen 
l’amor de Déu. El lema de l’Any Sant 
és “Misericordiosos com el Pare”, 
per tal que nosaltres, i tota l’Església, 
transmetem i testi moniem aquest 
amor misericordiós de Déu al nostre 
voltant. 
Els grans signes dels anys jubilars són 
el pelegrinatge, signe del camí de 
la vida i de la fe vers una meta; tra-
vessar la “porta santa”, signe de la 
conversió a Crist; i el do de la indul-
gència, que allibera de tot residu i 
empremta negati va que el pecat hagi 
pogut deixar en la persona; i tot això 
sempre unit al sagrament del perdó, 
la celebració de l’Eucaristi a, la profes-
sió de fe i la pregària pel sant pare i 
les seves intencions.

El quadre "El retorn 
del fi ll pròdig", de 
Rembrandt, il·lustra 
molts dels materials 
que  s'han publicat en 
relació a l'Any Sant de 
la Misericòrdia. Fou 
pintat l'any 1662 i es 
conserva al museu 
de l'Ermitage de Sant 
Petersburg. 

El quadre "El retorn 
del fi ll pròdig", de 
Rembrandt, il·lustra 
molts dels materials 
que  s'han publicat en 
relació a l'Any Sant de 
la Misericòrdia. Fou 
pintat l'any 1662 i es 
conserva al museu 
de l'Ermitage de Sant 

El logo de l'Any Jubilar pre-
senta una imatge de Jesu-
crist que carrega a les seves 
espatlles un home neces-
sitat. S’hi pot intuir tant la 
fi gura del bon pastor com la 
paràbola del bon samarità. 
És obra del jesuïta Marko 
Rupnik. El lema ens convida 
a ser “Misericordiosos com 
el Pare”.
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1 Llegiu aquest frag-
ment del salm 25 

(v. 4-11), i busqueu 
les paraules (noms o 
verbs) que serveixen 
per definir la miseri-
còrdia de Déu. A part 
de les que surten en 
aquest salm, ¿n’afegi-
ríeu alguna altra?

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me,
perquè vós sou el Déu que em salveu;
i cada moment espero en vós,
perquè sé que sou bo, Senyor.
Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat
i de l’amor que heu guardat des de sempre.
No us recordeu dels pecats que he comès de jove,
compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant.
El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí.
Tot l’obrar del Senyor és fruit d’amor fidel
per als qui guarden la seva aliança.
Per l’amor del vostre nom, Senyor,
perdoneu la meva culpa, que és molt gran.

2 Jesucrist és el “rostre de la misericòrdia” del Pare. Això es pot veure quan 
Jesús s’acosta als pobres, als malalts, i els dóna un missatge de consol, 

d’ànim, d’esperança; Jesús ofereix a tothom la guarició, el perdó, la vida… Es 
poden trobar moltes cites als evangelis amb escenes d’aquest tipus.

 �Recordem aquella frase de l’evangeli: “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…” (Lluc 4,18).
 �Una escena emblemàtica: la dona adúltera (Joan 8,1-11).
 �Això es veu sobretot en les paràboles de la misericòrdia. Aquí en donem tres 
exemples, llegiu-ne almenys un: la pecadora perdonada (Lluc 7,36-50); el 
bon samarità (Lluc 10,25-37); el pare i els dos fills (Lluc 15,11-32).
 �Finalment, recordem que Jesús dóna la vida a la creu per nosaltres: “Ningú 
no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics” (Joan 15,13); 
la mort i la resurrecció de Jesús són la mostra màxima de l’amor i la miseri-
còrdia de Déu per la nostra salvació.
 �¿Som conscients del gran missatge de misericòrdia que ens porta Jesús en 
el seu Evangeli? ¿Com i quan experimento jo aquest amor, perdó, guarició, 
esperança… en la meva vida?
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3 Jesús ens diu que nosaltres hem de ser també “misericordiosos com el Pare” 
(Lluc 6,36). ¿En quins moments i situacions vivim aquest encàrrec? ¿Quan i 

com som testimonis i portadors d’aquesta misericòrdia envers els altres?

Pregària de l'Any Sant de la Misericòrdia
Senyor Jesucrist , 

vós ens heu ensenyat a ser misericordiosos com el Pare del cel, 
i ens heu dit que qui us veu a vós,  
el veu també a ell. 

Mostreu-nos el vostre rostre  
i obtindrem la salvació. 

La vostra mirada plena d’amor alliberà Zaqueu i Mateu  
de l’esclavatge del diner; 

 l’adúltera i la Magdalena,  
de buscar la felicitat només en una criatura; 

 va fer plorar Pere després de la traïció, 
 i assegurà el Paradís al lladre penedit. 
Feu que cadascú de nosaltres  

escolti com a pròpia  
la paraula que diguéreu a la samaritana: 

 Si sabessis quin és el do de Déu! 

Vós sou el rostre visible del Pare invisible, 
 del Déu que manifesta la seva omnipotència  

sobretot amb el perdó i la misericòrdia: 
 feu que, en el món, l’Església sigui el rostre visible de vós,  

el seu Senyor, ressuscitat i gloriós. 
Vós heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat
 perquè sentin sincera compassió pels qui estan en la ignorància o en l’error: 
feu que qui s’acosti a un d’ells se senti esperat, estimat i perdonat per Déu. 

Envieu el vostre Esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció 
perquè el Jubileu de la Misericòrdia sigui un any de gràcia del Senyor
i la seva Església pugui, amb entusiasme renovat,  
portar la Bona Nova als pobres, 
proclamar la llibertat als presoners i oprimits 
i restituir la vista als cecs. 

Us ho demanem per intercessió de Maria, Mare de Misericòrdia, 
a vós que viviu i regneu amb el Pare i l’Esperit Sant pels segles dels segles. 
Amén.
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