Celebrar la Misericòrdia: els sagraments
Els pastors i els ministres en
general són cridats a actuar
d’una manera que, sobretot
en la celebració dels sagra·
ments, puguin aparèixer a
través de les paraules i dels
gestos suggerits per la litúr·
gia, la misericòrdia i la sol·
licitud del Pare per a cada
un dels seus fills, expres·
sades en el do de la gràcia
sacramental. Hi ha alguns
sagraments, no obstant, en
el quals aquesta dimensió
emergeix d’una manera més
gran respecte els altres.
Una especial atenció ha de
ser reservada, a més a més
de a la celebració de l’Euca·
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ristia, també a la celebració
del Baptisme, de la Recon·
ciliació i de la Unció de ma·
lalts.
Per al primer, a través d’un
camí mistagògic marcat per
la iniciació als signes, dels
quals el Ritu del Baptisme
n’és particularment ric, es
tindrà compte de subratllar
la manera com el bany de re·
generació, «porta» de tots
els sagraments, introdueix a
la vida sacramental de l’Es·
glésia i revesteix l’home de
la imatge de Déu, que el cris·
tià està cridat a portar sense
màcula per la vida eterna.
Durant l’Any Sant de la Mi·

sericòrdia adquireix gran re·
llevància el sagrament de la
Reconciliació, per a la refle·
xió i celebració del qual ens
referim al subsidi La Confessió, sagrament de la Misericòrdia, publicat pel Pontifici
Consell per a la Promoció
de la Nova Evangelització.
A la Unció de malalts, ad·
ministrada amb particular
sol·licitud a aquells que es
preparen per a la trobada
definitiva amb el Pare, cal
destacar principalment la
dimensió de l’esperança i de
l’espera de la visió beatífica
de Déu, que no ha vingut a
condemnar, sinó a perdonar.
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L’Eucaristia, «cimal i font»
de la vida de l’Església, ho és
també amb més raó de totes
les celebracions i activitats
que cobriran aquest Any
Sant extraordinari. L’Euca·
ristia, de fet, és centre de la
vida sacramental... En ella es
consuma el perdó rebut del
sagrament de la Reconcilia·
ció, amb la participació en la
comunió del cos i la sang de
Crist juntament amb tota la
comunitat de batejats. «En
l’Eucaristia el Crist dóna
aquell mateix cos que lliurà
per nosaltres en la creu, la
mateixa sang que vessà “per
una multitud en remissió
dels pecats” (Mt 26,28), [...]
la memòria del qual es per·
petua fins a la fi dels segles
(1Co 11,23) i la virtut sal·
vadora del qual s’aplica a la
redempció dels pecats que
cometem cada dia (Concili
de Trento)» (CEC 1365).
L’Eucaristia i el sagrament
de la Reconciliació són
dos sagraments en estreta
relació. «L’Eucaristia, en
fer present el Sacrifici re·
demptor de la Creu, perpe·

tuant-lo sacramentalment,
significa que en deriva una
exigència contínua de con·
versió, de resposta personal
a l’exhortació que sant Pau
dirigia als cristians de Co·
rint: “En nom de Crist us ho
supliquem: reconcilieu-vos
amb Déu!” (2Co 5,20). Així
doncs, si el cristià té consci·
ència d’un pecat està obligat
a seguir l’itinerari penitenci·
al, mitjançant el sagrament
de la Reconciliació per acos·
tar-se a la plena participació
en el Sacrifici Eucarístic»
(Joan Pau II, Ecclesia de
Eucharistia, 37).
A totes les diòcesis i comu·
nitats s’ha de parar especial
atenció, per tant, que la cele·
bració de la Missa sigui acu·
rada en el seu aspecte litúr·
gic (signes, símbols, gestos),
per una participació consci·
ent, activa i fructuosa de tot
el poble de Déu, en les seves
diferents expressions: nens,
joves, adults, ancians, disca·
pacitats, presos, i d’aquesta
manera fer que cada un se
senti interpel·lat de manera
seriosa i serena per la mise·

ricòrdia de Déu, de la qual
la celebració eucarística n’és
transparència. A cada diòce·
si, segons el calendari gene·
ral del Jubileu, cal proposar
iniciatives i celebracions en
les quals s’impliquin, en ora·
ció, les diferents manifesta·
cions del poble de Déu.
És important que es tingui
una especial cura de tots
aquells que viuen a les pe·
rifèries de les nostres parrò·
quies, sobretot d’aquells que
s’han allunyat de l’Església
o que per diferents motius
han estat marginats. Cal ferlos arribar també el missatge
que Déu és Pare de tots i que
espera totes les persones a fi
que puguin ser objecte de
la «indulgència del Pare»
(MV 22) i rebre l’abraça·
da reconciliadora per a ser
rehabilitats plenament en
l’herència que correspon als
fills de Déu. (Del subsidi Celebrar la Misericòrdia del Pontifici
Consell per a la Promoció de
la Nova Evangelització. Ca·
pítol II «La celebració dels sagra·
ments», núms. 1-2).

UN ALTRE MATERIAL SOBRE L'ANY SANT
DE LA MISERICÒRDIA AL WEB DEL CPL
És una fitxa del tipus «full verd», per fotocopiar i repartir als fidels, on trobareu una
presentació molt pedagògica del Jubileu:
què és un Any Sant o Jubilar; dates del Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia; continguts centrals del Jubileu de la Misericòrdia,
grans signes propis d’un Any Jubilar; mitjans
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per viure'l, i el logo de l’Any Jubilar. El podeu veure i descarregar-vos-el a la pàgina
web del CPL, tant en català com en castellà:
www.cpl.es, concretament a la secció «Actualitat». En català, també hi trobareu la llista
dels temples jubilars de les diòcesis de Catalunya.
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