Glossa

Fi de l’Any de la Misericòrdia
Xavier Novell, bisbe de Solsona

S’acaba l’Any Jubilar de la Misericòrdia. Cadascú sap si
l’ha aprofitat per a reconciliar-se amb Déu i renovar la
seva vida. Cadascú sap si li ha estat ocasió per a practicar més les obres de misericòrdia corporals i espirituals.
Fem-ne acció de gràcies i prenguem el compromís d’incorporar establement en la nostra vida cristiana aquestes pràctiques espirituals.
A nivell parroquial, tots sabeu el que ha succeït de nou
en la vostra comunitat. Permeteu-me de compartir amb
vosaltres la fecunda pastoral de la caritat que a nivell diocesà hem viscut. Deixeu-me que en faci memòria agraïda i us inviti a continuar en aquesta direcció.
Càritas, a més de la intensificació de tots els seus programes, ha multiplicat extraordinàriament la seva ajuda a les
beques per als menjadors escolars, quan la Generalitat ha
reduït sensiblement els recursos destinats a aquesta finalitat; ha ofert habitatges de lloguer social per a les persones desnonades, i ha desenvolupat dos grans programes
d’ajuda a les necessitats bàsiques d'habitatge i subministraments —Fons de Solidaritat i Pla d’Ajuda Social—.
Lesglésiaquesurt ha arrelat especialment aquest any. Un
bell grup de voluntaris escolten i acompanyen aquelles
persones que sofreixen i les ajuden a trobar els recursos
necessaris i la força de Déu que pot canviar-los.
Emmaús Rural, Fills de Don Bosco i les Vetlladores són
les tres cases d’acolliment —sense sostre, ninis i dones—
que s’han obert més o menys recentment. Són un salt de
qualitat molt important de l’acció caritativa i evangelitzadora de la diòcesi ja que permet d'oferir un espai de
reconstrucció personal i integral als ja, o quasi, definitivament exclosos.

La darrera iniciativa d’aquest Any Sant ha estat la participació en el Festival de l’Alegria i la Misericòrdia a
Roma amb el papa Francesc. Si les iniciatives anteriors
miraven vers les obres de misericòrdia corporals, aquest
pelegrinatge amb els més pobres ha estat una bonica resposta a la invitació papal de no discriminar-los espiritualment (EG, 200).
L’Any Sant de la Misericòrdia ni va iniciar ni acaba l’impuls de la dimensió social de l’evangelització que està vivint la nostra diòcesi. Ja sabeu que acolliré i beneiré joiós
totes les iniciatives que l’Esperit susciti en tots els fidels,
parròquies i Càritas de la diòcesi.
Crec que aquest any, entre nosaltres, ha estat allò que
demanava el Papa al final de la butlla Misericordiae vultus: «Que en aquest Any Jubilar l’Església es converteixi
en ressò de la Paraula de Déu que repeteix forta i decidida una paraula i un gest de perdó, de suport, d’ajuda,
d’amor» (MV, 25).
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