Celebrar la Misericòrdia
durant la Quaresma
La Quaresma és el temps
privilegiat en el qual l’Església és cridada a mostrar de
manera més evident el rostre misericordiós del Pare,
especialment amb ocasió
de les litúrgies penitencials
i de la celebració del sagrament de la Reconciliació.
Per aquesta raó, el divendres
4 i el dissabte 5 de març s’estén a totes les comunitats la
iniciativa anomenada «24
hores per al Senyor», especialment a les parròquies,
als santuaris i a les esglésies
més cèntriques i freqüentades per les comunitats
cristianes; aquest moment
serà celebrat a Sant Pere, el
divendres 4 de març, amb
una litúrgia penitencial.
Pot haver-hi, de totes maneres, altres moments que es
puguin privilegiar en aquest
temps, per exemple la celebració de la Litúrgia de la
Paraula. Amb aquest motiu
el Sant Pare recomana que
«la Quaresma d’aquest any
Jubilar sigui viscuda amb
major intensitat, com a moment fort per celebrar i experimentar la misericòrdia
de Déu. Quantes pàgines
de la Sagrada Escriptura
poden ser meditades en les
setmanes de Quaresma per
redescobrir el rostre misericordiós del Pare!» (MiseMD 2016 / 04

MD 2016 04 Fulls grocs.indd 69

ricordiae Vultus, Document
de convocatòria de l’Any
Sant 17). Per aquest propòsit cal fer referència al subsidi Les paràboles de la Misericòrdia, publicat pel Pontifici
Consell per a la Promoció
de la Nova Evangelització
en aquesta col·lecció.
El cicle de lectures de les
misses de Quaresma, a més
a més, ha estat redactat tenint en compte com a base
principis particulars, que
tenen presents les característiques pròpies d’aquest
temps, és a dir, el seu caràcter baptismal i penitencial.
Precisament l’Any Sant de
la Misericòrdia coincideix
amb el camí quaresmal proposat pel leccionari de l’Any
C, marcat pel tema de la penitència. Durant aquest any
serem cridats a realitzar un
camí de conversió que ens
condueix cap a la Pasqua,
esdeveniment suprem de la
reconciliació amb el Pare.
Especialment a través de
l’homilia, però també amb
la cura particular de les monicions i de l’oració dels fidels, els pastors, juntament
amb els seus col·laboradors,
ajudaran l’assemblea celebrant a entrar en el misteri
de la misericòrdia del Pare,
celebrada de manera eminent en el sacrifici del seu

Fill. Serà també d’ajuda, per
a aquest fi, el Directori Homilètic de publicació recent
per part de la Congregació
per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments.
En concret, amb la narració
de les temptacions de Jesús
al desert (cf. Lc 4,1-13),
el Diumenge I, el poble de
Déu serà cridat a viure la
Quaresma com a camí de
«conversió eclesial», a través de l’escolta de la Paraula,
l’oració i el dejuni. El Diumenge II la narració de la
Transfiguració (cf. Lc 9,2836) convida els cristians a
enfortir la fe en el misteri
de la mort i resurrecció de
Crist, per adherir-se, amb
plena fidelitat, a l’Aliança, a
la voluntat de Déu, i ser veritables deixebles de Crist.
A través de la paràbola de
la figuera sense fruits (cf. Lc
13,1-9), el Diumenge III,
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cada fidel serà estimulat a
superar la duresa de ment
i de cor perquè, acollint la
Paraula de Déu i deixant
espai per a l’Esperit, sigui
capaç de donar fruits de veritable i contínua conversió.
La paràbola del pare misericordiós del IV Diumenge
(cf. Lc 15,1-3.11-32) constitueix el cim d’aquest camí
quaresmal de l’Any Jubilar:
reconèixer Déu com a Pare
bo i gran en el perdó, que
acull en l’abraçada del seu
amor tots els fills que tornen a ell amb ànim penedit, per recobrir-los amb
els vestits de la salvació,
fer-los partícips de l’alegria
del banquet pasqual i restituir-los a la dignitat real de
fills de Déu. El passatge de
l’adúltera perdonada, del V
Diumenge de Quaresma
(cf. Jn 8,1-11), torna a cridar cada batejat a obrir-se
al perdó incondicionat de
Déu que en Crist renova
totes les coses.
No faltarà l’ocasió, especialment en aquest temps a

través de la celebració de
la Litúrgia de la Paraula,
de traçar un camí catequètic sobre la reconciliació:
Baptisme i penitència són
les dues constants sobre les
quals es fonamenta tot el
camí quaresmal.
El temps de Quaresma,
en el Ritual de la iniciació
cristiana d’adults, és també
anomenat el temps de la purificació i de la il·luminació,
ja que «tant en la litúrgia
com en la catequesi litúrgica, renova, amb el record o
la preparació del baptisme i
per la penitència, la comunitat dels fidels, juntament
amb els catecúmens, i els
disposa a celebrar el misteri
pasqual, que els sagraments
de la iniciació apliquen
a cadascú» (Ritual de la
iniciació cristiana d’adults
(RICA), Observacions prèvies, 21). Per això, abans de
la celebració de «l’elecció»,
es demana als catecúmens
la conversió de la ment i de
l’estil de vida, a més d’una
consciència suficient de la

doctrina cristiana i un viu
sentit de la fe i de la caritat.
A més a més, «en aquest
període, la preparació intensiva de la persona, que va
més encaminada al recolliment espiritual que no pas
a la instrucció catequètica,
pretén purificar els cors i
els enteniments, mitjançant
l’examen de consciència i la
penitència, i il·luminar-los
amb un coneixement més
profund de Crist Salvador.
És això el que es fa amb
els diversos ritus, sobretot
amb els escrutinis i els lliuraments» (RICA, Observacions prèvies, 25). S’ha de
tenir cura d’aquests ritus
d’una manera particular;
són «signe de la sol·licitud
materna de l’Església pel
Poble de Déu, perquè entri
en profunditat en la riquesa
d’aquest misteri tan fonamental per a la fe» (Misericordiae Vultus, 18).
(Del subsidi Celebrar la Misericòrdia del Pontifici Consell per
a la Promoció de la Nova
Evangelització. Capítol I
«L’Any litúrgic», núm. 1).

Dos targetons útils
En aquest lliurament de Missa Dominical trobareu encartat, una altra
vegada, el targetó «Misericordiosos com el Pare» que vam publicar
el passat mes de novembre. Hi hem imprès al darrere, ja que molts
així ens ho heu demanat, la pregària de l’Any Sant de la Misericòrdia.
Segur que us pot resultar útil, ja que durant el temps de Quaresma
i Pasqua s’intensificaran els actes del Jubileu a totes les parròquies i
comunitats (conferències, pelegrinatges, celebracions penitencials, trobades de pregària...) i
aquest targetó pot ser un bon material per repartir i llegir junts l’oració. Aprofitem per recordar un altre targetó ben adient en aquest temps litúrgic: la Pregària davant la creu. De tots
dos en trobareu els preus i condicions de compra en el full de novetats.
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