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El Centre de Pastoral Litúrgica presenta la traducció catalana dels vuit llibres que
el Pontiﬁci Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització va publicar per
viure més intensament aquest Any Sant
05 Maig, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense posen a l’abast de les diòcesis,
parròquies, comunitats i moviments, els subsidis de l’Any Sant de la Misericòrdia, un material
útil com a eina pedagògica per viure el Jubileu amb el màxim fruit pastoral.
Són vuit llibrets sobre diversos temes relacionats amb la misericòrdia: suggeriments per
subratllar aquesta dimensió en les celebracions litúrgiques (Celebrar la Misericòrdia),
comentaris bíblics de textos clau (Els salms de la Misericòrdia i Les paràboles de la
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Misericòrdia), recomanacions per a la vida dels cristians (Les obres de Misericòrdia corporals i
espirituals; La confessió, sagrament de la Misericòrdia), i referències a la misericòrdia en la
vida de l’Església (La Misericòrdia en els Pares de l’Església; Els papes i la Misericòrdia; i
Sants en la Misericòrdia). Els vuit subsidis es poden adquirir a qualsevol llibreria religiosa o,
per Internet, al web del Centre de Pastoral Litúrgica.

La presentació del material, promogut pel Pontiﬁci Consell per a la Nova Evangelització i
publicat en català pel Centre de Pastoral Litúrgica, s’ha ofert aquest dimarts, a la parròquia
de Santa Madrona, a l’acte “Viure la Misericòrdia: de la teoria a la pràctica”, que ha comptat
amb la participació de les persones que han traduït al català els subsidis. Per acabar la
sessió, Eduard Sala, cap d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, va fer la
conferència: “De la teoria a la pràctica”, on va donar diverses pautes per viure la
misericòrdia en el nostre dia a dia. Elogiant els vuit subsidis, va afegir que era necessari
crear un altre tipus de materials, amb nous llenguatges –com la imatge o els vídeos- per
aquells que no llegeixen, habitualment, aquests documents pontiﬁcis.
Misericòrdia 1: Celebrar la Misericòrdia
Unes indicacions pràctiques per a les celebracions litúrgiques, la pregària i la Lectio Divina.
Inclou el ritu d’obertura de la Porta de la Misericòrdia a les Esglésies particulars, celebració
conclusiva del Jubileu Extraordinari a les Esglésies particulars, i la partitura de l’Himne oﬁcial
de l’Any de la Misericòrdia, Misericordes sicut Pater.
Misericòrdia 2: Els salms de la Misericòrdia
En l’Any Sant de la Misericòrdia era important oferir alguna mena d’instrument pastoral per
tal d’ajudar a la pregària i a la intel·ligència dels pelegrins. Per això s’ha pensat en una
selecció dels salms on el tema de la misericòrdia emergeix amb tot el seu valor existencial i
signiﬁcat teològic. Encara que en els salms no surt la paraula misericòrdia com a tal, aquesta
exegesi ajuda a omplir de contingut aquest Déu que estima.
Misericòrdia 3: Les paràboles de la Misericòrdia

|2

Misericòrdia, en estat pur

Probablement, res com les paràboles involucra el lector a comprendre la dimensió existencial
que s’hi transparenta i a deixar-se portar de la mà vers el canvi de vida. Són una manera de
dialogar i de situar-se davant Déu i l’altre.
Misericòrdia 4: La Misericòrdia en els Pares de l’Església
Els Pares de l’Església són una referència imprescindible en la història del cristianisme. El
llibre posa l’accent en sant Agustí, veritable cantor de la misericòrdia.
Misericòrdia 5: La confessió, sagrament de la Misericòrdia
En aquest volum s’ofereixen algunes reﬂexions per tal de comprendre millor el sagrament de
la confessió, el sagrament dels qui en Crist experimenten l’amor misericordiós de Déu. El
penitent es troba immers en l’acció salvíﬁca de Déu que el regenera en la gràcia del
baptisme. És necessària una educació en el sentit de sentir-se penitent i cal treballar en
l’experiència de sentir-se perdonat perquè això fa créixer en l’amor.
Misericòrdia 6: Sants en la Misericòrdia
Els sants i santes no s’han limitat a expressar el seu testimoni mitjançant les obres de
misericòrdia. Han viscut, sobretot a l’interior de la misericòrdia i per això han sentit la
urgència d’expressar-ne la bellesa amb la seva vida de santedat.
Misericòrdia 7: Els papes i la Misericòrdia
El llibre comenta les aportacions dels sants pares del segle XX, a partir de Pius XI.
Misericòrdia 8: Les obres de Misericòrdia corporals i espirituals
El Dr. Salvador Pié-Ninot, redactor d’aquest volum, analitza la concreció i la formulació de les
obres de misericòrdia des de l’Antic Testament ﬁns a l’actualitat, com a testimoni concret de
l’amor preferencial pels pobres.
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