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L’any SANT de la Misericòrdia

E

l passat mes
d’abril, el papa
Francesc va convocar un Any Sant de
la Misericòrdia. El
document amb el qual
va fer aquesta convocatòria es titula Misericordiae Vultus, que
vol dir “el rostre 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, com un moment
intens en què els cristians puguem
tenir la mirada fixa en la misericòrdia del Pare i alhora donar-ne un
testimoni més fort i eficaç. L’Any
Sant de la Misericòrdia començarà
el proper 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció
de Maria, data del 50è. aniversari
de la clausura del Concili Vaticà II,
i s’allargarà fins la Solemnitat de
Jesucrist, Rei de tot el món, el 20
de novembre de 2016.
El tema de la misericòrdia és
certament central en la fe cristiana. Nosaltres creiem en un Déu

“lent per al càstig,
gran en l’amor”, un
Déu “compassiu i
benigne”, que Jesús
ens ha revelat com a
Pare misericordiós. I
Jesús és precisament
el rostre d’aquesta
misericòrdia de Déu,
com diu el tÍtol de
la butlla; les seves
paraules i obres revelen l’amor de Déu.
El lema de l’Any sant és “Misericordiosos com el Pare”, per tal
que nosaltres visquem i transmetem també aquest amor de Déu.
Moltes seran les propostes de pregària, reflexió i acció que es convocaran des dels bisbats, des de
les parròquies, comunitats i entitats d’Església. També des del CPL
oferim un cartell, uns targetons,
i diversos textos i reflexions per
poder ajudar a tots a viure amb
intensitat aquest Any Sant de la
Misericòrdia. El famós quadre de
Rembrandt amb el Pare misericordiós que acull el fill pròdig de la
paràbola de l’evangeli n’és potser
la millor imatge.– Xavier Aymerich

