Glossa

Posem al centre el sagrament del perdó
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El papa Francesc ha parlat sovint del sagrament del perdó. I ho ha fet sempre mostrant el tresor que conté i el bé
immens que fa a la vida dels fidels. Ho féu en el document
de convocatòria de l’Any Sant i, més recentment, en el
discurs que feu als Missioners de la Misericòrdia previ al
seu enviament.
El Papa demana que aquesta Quaresma sigui un temps
especialment propici perquè tots els fidels visquin la gràcia del perdó a través del sagrament de la Reconciliació:
“Ha arribat novament per a l’Església el temps d’encarregar-se de l’anunci alegre del perdó” (MV10); “Novament
posem convençuts al centre el sagrament de la Reconciliació, perquè ens permet experimentar en carn pròpia la
grandesa de la misericòrdia” (MV17).
El Sant Pare, a més, quan parla dels Missioners de la Misericòrdia, insta els bisbes a fomentar aquest sagrament:
“Demano als germans bisbes que invitin i acullin aquests
missioners, perquè siguin primer que res predicadors convincents de la misericòrdia. Que s’organitzin a les diòcesis
“missions per al poble” de manera que aquests missioners
siguin anunciadors de l’alegria del perdó. Que se’ls demani

de celebrar el sagrament de la Reconciliació per als fidels,
perquè el temps de gràcia donat en l’Any Jubilar permeti a
tants fills allunyats trobar el camí de tornada cap a la casa
paterna. Que els Pastors, especialment durant el temps
fort de la Quaresma, siguin sol·lícits a invitar els fidels a
acostar-se ‘al tron de la gràcia, a fi d’obtenir misericòrdia i
aconseguir gràcia’ (He 4,16)” (MV18).
La Missió Popular i la iniciativa “24 hores per al Senyor”,
que ja han tingut lloc a un bon nombre de parròquies, han
estat mitjans a través dels quals molts heu tingut ocasió de
confessar-vos. La majoria, però, seguint la tradició, us ho
plantejareu durant la Setmana Santa. Us hi ajudarà les celebracions de preparació que s’organitzen a les parròquies.
Us convido a tots a confessar-vos, a preparar-vos-hi amb
l’examen de 30 preguntes que el Papa ha proposat aquesta Quaresma. A més, us invito a rellegir la seva catequesi
sobre aquest sagrament de fa dos anys on queda ben clar
com ho hem de fer.
Tots els documents citats els trobareu penjats a la pàgina
web de la diòcesi.
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