
Al llarg de l’Any Jubilar Extraordinari 
de la Misericòrdia que estem vivint, 
sentim sovint la paraula «indulgèn-
cia» i les condicions per guanyar-la. 
Convé, per tant, que recordem el 
seu significat i la disciplina eclesial 
que hi fa referència, per viure 
aquest mitjà contra el pecat 
que ens proposa l’Església 
en aquest temps jubilar. 

Per entendre les indulgències, 
cal anar al concepte de pecat. El 
pecat greu trenca la relació d’amis-
tat entre Déu i l’home. Encara que 
aquesta relació es restableixi per mitjà 
del sagrament de la penitència, en 
queden seqüeles. Igual que un malalt, 
un cop superada la seva malaltia, se 
sent encara feble i li cal un temps 
de convalescència per no recaure, el 
pecador, tot i reconciliat, té una pre-
disposició al mal. Això és el que s’ano-
mena la pena temporal que roman 
en el pecador després d’haver estat 
reconciliat. I les indulgències vénen a 
pal·liar aquesta pena temporal, vénen 
a enfortir l’esperit del creient per aju-
dar-lo a vèncer el pecat. Hi ha també 
altres maneres de vèncer aquestes 
restes del pecat: la pregària, l’exercici 
de la caritat, la vida d’austeritat, per 
exemple. 

Explicat d’una altra manera, podríem 
dir que en el sagrament de la penitèn-
cia, Déu ens perdona totalment. Déu 
oblida el nostre pecat. Però nosaltres, 
sovint, continuem recordant-lo i ens 

La indulgència jubilar
continua turmentant. I això condici-
ona la nostra manera de fer, perquè 
tenim present la nostra feble condi-
ció. És, per tant, necessari enfortir la 

nostra vida cristiana per esborrar de 
la nostra memòria el pecat i les 

seves conseqüències. I això 
s’aconsegueix, com hem 

dit, de diverses maneres: la 
indulgència és un d’aquests 

camins.

Per obtenir la indulgència en l’Any 
Sant de la Misericòrdia, cal anar a un 
temple jubilar i complir els tres requi-
sits habituals que l’Església té esta-
blerts: la confessió sagramental, la 
comunió eucarística i la pregària per 
les intencions del Papa. Aquests es 
poden dur a terme algun dia abans 
o després de peregrinar a un temple
jubilar. La indulgència guanyada es 
pot aplicar també a un difunt.

Ho explica molt bé el papa Francesc:

El Jubileu comporta també la referèn-
cia a la indulgència. En l’Any Sant de la 
Misericòrdia adquireix una rellevància 
particular. El perdó de Déu pels nostres 
pecats no coneix límits... En el sagra-
ment de la Reconciliació, Déu perdona 
els pecats, que realment queden cancel-
lats; i, tanmateix, roman l’empremta 
negativa que els pecats tenen en els 
nostres comportaments i en els nostres 
pensaments. La misericòrdia de Déu és 
fins i tot més forta que això. Ella esdevé 
indulgència del Pare que a través de l’Es-
posa de Crist arriba al pecador perdonat 
i l’allibera de tot residu de la conseqüèn-
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cia del pecat, habilitant-lo a obrar amb 
caritat, a créixer en l’amor més aviat que 
recaure en el pecat... Viure la indulgèn-
cia en l’Any Sant significa acostar-se a la 
misericòrdia del Pare amb la certesa que 
el seu perdó s’estén sobre tota la vida 
del creient. Indulgència és experimentar 
la santedat de l’Església que dóna a tots 
de prendre part en els beneficis de la 
redempció de Crist, per tal que el perdó 
arribi fins a les extremes conseqüències 
amb què assoleix l’amor de Déu. Vis-
quem intensament el Jubileu demanant 
al Pare el perdó dels pecats i la dispensa-
ció de la seva indulgència misericordiosa  
(Papa Francesc, Misericordiae Vultus, 
núm. 22, 11-IV-2015).

Desitjo que la indulgència jubilar arribi 
a cadascú com a genuïna experiència 
de la misericòrdia de Déu, la qual va a 

l’encontre de tots amb el rostre del Pare 
que acull i perdona, oblidant completa-
ment el pecat comès. Per viure i obtenir 
la indulgència els fidels són cridats a rea-
litzar un breu pelegrinatge cap a la Porta 
Santa, oberta en cada catedral o a les 
esglésies establertes pel bisbe diocesà i 
en les quatre basíliques papals a Roma, 
com a signe del desig profund d’au-
tèntica conversió... És important que 
aquest moment estigui unit, primer que 
res, al Sagrament de la Reconciliació i a 
la celebració de la santa Eucaristia amb 
un reflexió sobre la misericòrdia. Serà 
necessari acompanyar aquestes cele-
bracions amb la professió de fe i amb la 
pregària per mi i per les intencions que 
porto en el cor per al bé de l’Església i de 
tot el món (Papa Francesc, Carta sobre el 
Jubileu, 1-IX-2015).

José Antonio Goñi
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