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L’anunci del papa 
Francesc de posar 
en marxa un Any Ju-
bilar, l’hem d’enten-
dre com la voluntat 
d’arribar al cor del 
missatge bíblic. No 
pot ser, doncs, no-
més un exercici pe-
dagògic o una oportunitat fer alguna 
cosa diferent. Ha de permetre reac-
cionar de tal manera que entrem en 
el mateix misteri de l’Amor de Déu. I 
aquells que «el descobreixin de pas-
sada» puguin veure «que n’és de bo 
el Senyor».

Tastar l’omnipotència del nostre Déu 
experimentant la seva misericòrdia és 
respondre a la crida: «Veniu i ho veu-
reu». Aquest Any Jubilar som cridats 
a entrar a les entranyes del Pare i veu-
re com el consol que surt d’Ell mateix 
crea una comunió que ens estimula a 
«ser perfectes com el Pare celestial és 
perfecte».

Aquí, més que fer una altra reflexió 
sobre el valor i significat de la Butlla 
del Jubileu, vull pensar en la nostra 
realitat pastoral. I tenint present que 
a la ciutat de Reus hi ha el Santuari 
de la Mare de Déu de Misericòrdia, 
lloc escollit pel nostre arquebisbe per 
expressar i fer viure aquesta dimensió 
de la fe, faig una colla de propostes 
que poden afavorir que aquest sigui 
un temps de gràcia viscut a les par-

Jubileu extraordinari  
de la Misericòrdia,

Una oportunitat per al nostre santuari
ròquies de la nostra 
ciutat. Que d’una 
manera visible el 
Santuari es conver-
teixi en un «oasi de 
misericòrdia», tal 
com demana el Papa 
a tota l’Església (MV 
12). I alhora també 

pot donar idees per viure aquest Any 
Sant de la Misericòrdia en altres san-
tuaris o en altres parròquies i comuni-
tats cristianes.

Objectius
 − Crear experiència de la Misericòr-
dia de Déu i obrir escletxes d’es-
perança als qui busquen refugi en 
l’Església del Crist.

 − Apropar la misericòrdia del Senyor 
a tants que són marcats per sofri-
ments o dolors de qualsevol mena.

 − Evangelitzar des de l’acolliment 
misericordiós.

Propostes
Que el Santuari de la Mare de 
Déu de Misericòrdia sigui un espai 
obert, acollidor, afavoridor d’inter-
canvis, on hi hagi tots els elements 
que afavoreixin els objectius pro-
posats. Per això cal promoure:

A nivell de pregària: Missa del 
pelegrí; vetlla de pregària; celebra-
cions penitencials; rosari de tor-
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xes... (i vot del poble); trobada de 
parròquies (o equips de diferents 
nivells), on es revisi com exercim 
comunitàriament aquesta dimensió 
de la vida cristiana i es faci un acte 
penitencial... Promoure un pelegri-
natge al Santuari amb un esperit de 
conversió; rés de Vespres, almenys 
durant els temps litúrgics forts; 
programació d’un recés obert.

A nivell de reflexió: presentació 
de la Butlla del Jubileu; treballar els 
materials per a la reflexió i pregàri-
es, llibres...; el llistat de les Obres 
de Misericòrdia; textos sobre la 
Mare de Déu (de Misericòrdia...); 
fer una proclama de com la nostra 
societat ha de ser portadora de mi-
sericòrdia per a tots els desvalguts; 
estudi d’evangeli sobre la paràbola 
del fill pròdig. 

Experiències comunitàries: Tro-
bades a diferents nivells: preveres 
a nivell diocesà, religiosos i reli-
gioses, diaques, catequesi, matri-
monis, famílies, equips de Càritas, 
professors, col·legis, moviments, 
joves...; convocatòries a col·lectius 
a qui pugui interessar: treballadors 
socials, voluntaris de Càritas (Creu 
Roja i altres). 

Persones 
Un equip que mantingui la flama 
i acompanyi; un prevere disposat 
a acollir, confessar...; si no hi ha 
sempre un prevere, assegurar la 
presència d’algun diaca o alguns 
laics «preparats per a dialogar...», 
que sempre hi hagi algú al Santua-
ri; trobada de corals «per la mise-
ricòrdia».

Possibles accions
 − Presentar testimonis.
 − Mural on s’exposi el que hi ha a la 
ciutat per col·laborar socialment.

 − Elaborar propostes de cara a “exer-
cir misericòrdia”: dedicar temps, 
crear lligams amb persones o 
col·lectius desfavorits, instituci-
ons (menjador social, serveis de 
Càritas, acolliment d’immigrants, 
acompanyament de famílies deses-
tructurades...).

 − Convocar els regidors que tenen 
responsabilitats davant el tema so-
cial per exposar-los la visió cristia-
na de la solidaritat (misericòrdia).

 − Afavorir la visita a institucions i 
persones com un servei real

 − Fer propostes concretes de com 
exercir la misericòrdia (personal-
ment i col·lectivament...).

 − Fer un catàleg o llistat de pel-
lícules de cinema on es plantegi 
aquesta realitat. 

 − Oferir als treballadors i voluntaris 
socials uns materials de suport es-
piritual.

Pere Dalmau

Prevere de Reus (Tarragona)
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