Les obres de misericòrdia corporals i espirituals
“Les Obres de Misericòrdia”
El papa Francesc, l’abril passat, va publicar una butlla convocant un Jubileu
Extraordinari anomenat: «Any Sant de
la Misericòrdia». El Papa ens exhorta
a ser «misericordiosos com el Pare és
misericordiós», lema d’aquest Jubileu
inaugurat a la basílica de Sant Pere
del Vaticà el passat 8 de desembre
per commemorar el 50è aniversari de
la clausura del Concili Vaticà II, i que
acabarà el 20 de novembre de 2016.
El 13 de desembre passat es va obrir
la Porta Santa a Sant Joan del Laterà,
la catedral de Roma, i a les altres catedrals i esglésies de significat especial. Per això aquest Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia no només se
celebra a Roma, sinó a tot el món, en
un intent del Papa de descentralitzar
l’Església i d’anar a les perifèries.
En aquesta butlla (que consta de 25
apartats) el papa Francesc ens presenta Jesús «com el rostre de la misericòrdia del Pare», una misericòrdia

que és «font d’alegria,
de serenor i de pau». El
papa ha volgut subratllar com la misericòrdia
de Déu «és la paraula
que revela el misteri de
la Santíssima Trinitat», i
que l’Església té «la missió d’anunciar la Misericòrdia de Déu» a tot el món.
Durant tot l’any 2016, aquest
espai estarà dedicat a parlar de les
obres de misericòrdia, tant les espirituals com les corporals. A nosaltres,
que pel baptisme hem estat els primers d’experimentar la misericòrdia
del Pare per mitjà del seu fill Jesucrist,
ens cal ser imitadors seus i aportar
misericòrdia al nostre món per alleujar les ferides «amb l’oli del consol, a
embenar-les amb la misericòrdia i a
curar-les amb la solidaritat», sobretot
amb els més vulnerables.

Pregària
Gràcies, Pare, per la teva infinita misericòrdia.
Gràcies per l’oportunitat que ens ofereixes
de poder viure intensament tot un any
dedicat a aprofundir en el significat
i la pràctica de les obres de misericòrdia.
Fes que sigui un Any Sant de conversió
i de donació als altres.
Ajuda’ns a ser com el teu Fill Jesucrist,
rostres de la teva misericòrdia.
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