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La miserable i la misericòrdia
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Amb motiu de la cloenda de l’Any Sant de la Misericòrdia,
el papa Francesc ha enviat una Carta Apostòlica que ha
tingut ressò en els mitjans de comunicació. Tots hem sentit que s’ha concedit indefinidament a tots els capellans
la facultat “d’absoldre” el pecat d’avortament. Un vegada
més, us escric perquè no us quedeu amb el titular; trobareu a la web del bisbat el document perquè el llegiu.
El Papa afirma que “ara, conclòs aquest Jubileu, és temps
de mirar cap endavant i de comprendre com seguir vivint
amb fidelitat, alegria i entusiasme, la riquesa de la misericòrdia divina” (MM 5). Estableix alguns signes concrets
com: el que ha originat el titular (MM 12); el manteniment de les facultats als missioners de la misericòrdia
(MM 9); la institució del diumenge de la Paraula de Déu,
que tot just a Catalunya hem viscut el diumenge passat
(MM 7); i més encara de la jornada mundial dels pobres el
diumenge abans de Crist Rei (MM 21).
Les invitacions més importants, però, no són totes aquestes iniciatives i alguna altra, que no he esmentat perquè
és menys rellevant per a nosaltres. Allò més important,
al qual la carta dedica reflexions més llargues, és: la be-

llesa i l’alegria del perdó i la invitació a fidels i preveres
a aprofundir i a la viure més el sagrament del perdó (MM
1-4 i 8-12); i les invitacions a viure les obres de misericòrdia materials i espirituals (MM 16-21). Les dues properes glosses les dedicaré a presentar més extensament
aquestes dues temàtiques i a treure’n conclusions pràctiques per a la nostra pastoral. Són dos temes que, a més,
ens seran especialment útils per a viure intensament
aquest temps d’Advent, que enguany el calendari ens el
permet més generós.
No oblido que també trobem en aquest document una
paraula més senzilla i sòbria sobre: el sagrament de l’eucaristia (MM 5), sobre l’escolta i la lectura de la Paraula
de Déu (MM 6-7), sobre la família (MM 14), sobre l’acompanyament pastoral que hem de realitzar en ocasió de la
mort (MM 15) i de tantes situacions de sofriment (MM
13). Farem també bé de llegir aquests apartats i acollir
les reflexions i les invitacions del Papa.
Llegiu aquesta setmana la carta sencera (només té 14 pàgines) i la tercera i quarta setmana d’advent aprofundirem els
apartats que toquen els dos grans temes que us he anunciat.
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