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Carta del cardenal amb motiu de l’Any de la
Misericòrdia
Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell
Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes,
mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres
entitats diocesanes Benvolguts i benvolgudes, El proper 8 d’aquest mes,
solemnitat de la Immaculada Concepció, s’inicia l’Any Sant Extraordinari dedicat a
la Divina [...]
09 Desembre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral
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Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de
religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes
Benvolguts i benvolgudes,
El proper 8 d’aquest mes, solemnitat de la Immaculada Concepció, s’inicia l’Any Sant
Extraordinari dedicat a la Divina Misericòrdia, que ﬁnalitzarà el 20 de novembre de 2016. El
Papa Francesc, en la butlla El rostre de la misericòrdia, d’11 d’abril de 2015, demana a totes
les Esglésies diocesanes que hi participin activament.
Com recordareu, amb aquest motiu vaig dirigir a tots els diocesans la meva Carta
Pastoral Sigueu misericordiosos, de 8 de setembre de 2015, presentant-vos el Pla
Pastoral Misericordiosos com el Pare, per a aquest Any de la Misericòrdia.
Us encoratjo a animar a tots els ﬁdels a participar activament en l䉔⸊⽇漵tres entitats diocesanes
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de les presons podran guanyar la indulgència, i cada vegada que travessin la porta de la seva
cel·la, dirigint el seu pensament i la oració al Pare, pugui aquest gest ser per a ells el pas de
la Porta Santa, perquè la misericòrdia de Déu, capaç de convertir els cors, és també capaç de
convertir les reixes en experiència de llibertat”.
“La indulgència jubilar, per últim, es pot guanyar també per als difunts. A ells estem units pel
testimoni de fe i caritat que ens van deixar. Igualment que els recordem en la celebració
eucarística, també podem, en el gran misteri de la comunió dels sants, pregar per ells per tal
que el rostre misericordiós del Pare els alliberi de tot residu de culpa i pugui abraçar-los en la
benaurança que no té ﬁ”
“Un dels greus problemes del nostre temps és, certament, la modiﬁcació de la relació amb la
vida. Una mentalitat molt generalitzada que ja ha provocat una pèrdua de la deguda
sensibilitat personal i social envers l’acollida d’una nova vida. Alguns viuen el drama de
l’avortament amb una consciència superﬁcial, quasi sense adonar-se del gravíssim mal que
comporta un acte d’aquest tipus. Molts d’altres, en canvi, ﬁns i tot vivint aquest moment com
una desfeta, consideren no tenir un altre camí per on anar. Penso, de manera especial, en
totes les dones que han recorregut a l’avortament. Conec bé els condicionaments que les
van conduir a aquella decisió. Sé que és un drama existencial i moral. He trobat moltes dones
que portaven en el seu cor una cicatriu per aquesta elecció soferta i dolorosa. El que ha
succeït és profundament injust; tanmateix, només el fet de comprendre-ho en la seva veritat
pot consentir no perdre l’esperança. El perdó de Déu no es pot negar a tothom qui s’hagi
penedit, sobretot quan amb cor sincer s’apropa al Sagrament de la Confessió per a obtenir la
reconciliació amb el Pare. També per aquest motiu he decidit concedir a tots els sacerdots
per a l’Any Jubilar, malgrat qualsevol qüestió contrària, la facultat d’absoldre el pecat de
l’avortament als qui l’han practicat i, penedits de cor, demanen perdó. Els sacerdots s’han de
preparar per aquesta gran tasca sabent conjugar paraules de genuïna acollida amb una
reﬂexió que ajudi a comprendre el pecat comés , i indicar un itinerari de conversió veritable
per arribar a acollir l’autèntic i generós perdó del Pare que tot ho renova amb la seva
presència”. Fins aquí els fragments de la carta del Papa Francesc.
També em plau recordar-vos que la Porta Santa de la Misericòrdia és la porta principal de la
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Santa Església Catedral de Barcelona, i que a la nostra arxidiòcesi també són “temples
jubilars”, a més de la Catedral, la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, de Barcelona, la
Basílica del Sagrat Cor del Tibidabo, de Barcelona, i la Basílica de Santa Maria, de Mataró.
El Papa Francesc desitja que el do de la misericòrdia de Déu arribi a totes les persones i que
els pastors ho propiciem amb el nostre ministeri i el nostre acolliment. Acollim també
nosaltres aquest do.
Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona
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