
Com tots sabem, amb la butlla publi-
cada el passat mes d’abril, el papa 
Francesc ha convocat un Any de la 
Misericòrdia. 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, i com un moment intens en què 
els cristians puguem tenir la mirada 
fi xa en la misericòrdia del Pare i 
alhora donar-ne un testimoni més 
fort i efi caç. L’Any de la Misericòrdia 
començarà el proper 8 de desem-
bre, solemnitat de la Immaculada 
Concepció de Maria, data del 50è  
aniversari de la clausura del Concili 
Vaticà II, i s’allargarà fi ns la Solemni-
tat de Jesucrist, Rei de tot el món, el 
20 de novembre de 2016.

Per tal de viure amb intensitat aquest 
Any Jubilar, des de Missa Dominical 
us oferim uns materials que ens hi 
puguin ajudar. En aquesta tramesa 
incloem un full verd amb una pre-
sentació general de la butlla i del 
signifi cat de l’esdeveniment. També 
incloem un targetó per poder 
repartir amb el lema de l’Any sant: 
“Misericordiosos com el Pare”; tots 
identifi carem fàcilment la imatge del 
Pare misericordiós que acull el fi ll 
pròdig de la paràbola de l’evangeli 
en aquest famós quadre de Rem-
brandt. D’aquesta mateixa imatge 
del targetó n’hem fet un cartell per 

Materials per a 
l’Any de la Misericòrdia

poder penjar a les cartelleres. Podeu 
adquirir tants targetons i cartells 
com desitgeu adreçant-vos a l’admi-
nistració del CPL. 

En la propera tramesa de MD, en els 
fulls grocs, inclourem la Pregària de 
l’Any de la Misericòrdia que ha escrit 
el mateix papa Francesc, i avancem 
ja que la secció fi xa de la penúltima 
pàgina de la nostra publicació estarà 
dedicada l’any 2016 a les obres 
de misericòrdia. Esperem que tots 
aquests materials ajudin a fer ben 
profi tosa la iniciativa d’aquest Any 
Jubilar al qual ens convoca el sant 
pare.
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