Les obres de misericòrdia corporals i espirituals
Dona, queda lliure...
Per parlar de l’obra de misericòrdia
espiritual «Perdonar les ofenses» trobem en l’evangelista sant Lluc molts
textos que ens hi poden ajudar, no en
va el seu evangeli s’identifica amb el
de la Misericòrdia.
Ens fixarem en la guarició d’una dona
en dissabte: Lc 13,10-17. Jesús està
ensenyant a la sinagoga, veu la dona
i crida: Dona, queda lliure. La dona no
el pot veure, està encorbada, però sí
que el pot sentir. Ella, lliure de la seva
malaltia, es redreça. La dona fins llavors no té veu, ni per exclamar-se, ni

per demanar ajuda. Ella accepta que
és així amb la marginació social i legal que comporta. Jesús s’ha fixat di-

rectament en ella i l’ha
curat. Ella el segueix i
glorifica Déu. Per a Jesús és més important
alliberar la dona que
el dissabte, i va més
enllà perquè li reconeix
tots els drets en dir-li
filla d’Abraham. Les persones oprimides i la gent
senzilla entenen les paraules
i els gestos de Jesús i se n’alegren.
L’actualitat de l’Evangeli constata la
situació de tantes dones que de sempre han estat marginades, apartades
de llocs de responsabilitat, etiquetades i insultades pel fet de ser dones.
Avui, Jesús continua alliberant i acollint les dones i nosaltres hi tenim el
nostre paper i la nostra responsabilitat, però cal que actuem com a seguidors i seguidores d’Ell.
Fem-ne pregària, reconeixent la nostra culpa moltes vegades d’omissió o
permissivat.

Pregària
Déu i Pare de Misericòrdia, et demanem perdó
perquè en el nostre món hi ha moltes dones que pateixen:
la solitud i la pobresa, l’atur i la desigualtat en el treball,
discriminació pel fet de ser mares, violència física i psicològica.
Ajuda’ns a restablir la dignitat que es mereix tota filla i fill de Déu.
A posar en pràctica la misericòrdia que tu ens ensenyes
per mitjà del teu Fill i germà nostre Jesucrist.
Fes que amb la força del teu Esperit i el nostre penediment,
celebrem el Jubileu d’aquest Any Sant.
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