
Església 
de tarragona

Núm. 288  Setembre - Octubre 2015 - Quinta època

L’esperança de l’acollida



església universal

L’Any de la Misericòrdia 
a l’Església de Tarragona
Aquest any de gràcia començarà el diumenge 13 de desembre 
amb l’obertura de la porta santa de la nostra Catedral 
de Tarragona

Joan Miquel Bravo, pvre.

El papa Francesc ha convocat per a 
aquest curs pastoral 2015-2016 un 

Any Jubilar de la Misericòrdia amb el 
lema «Misericordiosos com el Pare». 
És una invitació a posar tota l’Església 
en estat de misericòrdia. La nostra 
arxidiòcesi també s’està preparant, 
ja que no vol perdre l’oportunitat de 
posar al centre del seu anunci i de la 
seva praxi la misericòrdia.

La misericòrdia és un aspecte 
importantíssim per a la nostra 
pastoral. En efecte, és un dels trets 
més característics de Déu Pare i 
que més és evocada en la Sagrada 
Escriptura.

Per això, l’acolliment de la Paraula de 
Déu en les nostres comunitats, la seva 
proclamació, el seu aprofundiment, 

ens ajudarà a descobrir el veritable 
Déu, ric en misericòrdia, per tal que 
també nosaltres siguem anomenats, 
un dia, benaurats pel fet de ser 
misericordiosos.

Ja la butlla d’indicció de l’Any Jubilar 
del papa Francesc és un text clar per 
a reflexionar sobre l’Any Sant i on 
podem trobar orientacions aplicables 
a les nostres realitats pastorals i a les 
nostres vides.

La misericòrdia no és una paraula 
abstracta, expressa el rostre de Déu, 
l’acció concreta de Jesús de Natzaret 
i la credibilitat de l’Església. Per això, 
tindrem un signe clar, durant aquest 
any jubilar, de quina misericòrdia 
estem parlant i quina misericòrdia 
volem anunciar: una creu.
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Durant aquest Any 
tindrem un signe clar: 
una creu peregrinarà 
per totes les realitats 
de l’arxidiòcesi

Serà una creu que peregrinarà per totes les realitats 
de l’arxidiòcesi i que expressarà com s’ha manifestat i 
el camí que cal recórrer, des de la fe, per arribar a Déu.

Per tant, un cop descoberta i acollida la misericòrdia, 
se’ns convidarà que allí on estigui present 
l’Església, amb tota la seva realitat, es faci realitat la 
misericòrdia del Pare, tal com ens l’ha manifestada el 
seu Fill Jesucrist i es fa realitat viva gràcies a l’acció de 
l’Esperit Sant.

Iniciarem, doncs, tota 
l’Església de Tarragona, 
aquest any de gràcia, el 
proper diumenge, 13 de 
desembre de 2015, amb 
l’obertura de la Porta 
Santa de la nostra Catedral 
de Tarragona. Però, 
sobretot, se’ns convidarà 
al desafiament d’obrir 
la porta d’una veritable 
conversió del nostre cor, de tal manera que siguem 
capaços d’acollir millor, no sols els esdeveniments 
de la nostra història actual, sinó els reptes que molts 
esperen de nosaltres, és a dir, la coherència entre 
l’Evangeli i la forma de vida dels cristians en el nostre 
dia a dia.

D’aquí que tots els actes, esdeveniments, 
celebracions que s’aniran desenvolupant, durant 
aquest any, aniran en aquest sentit: posar-nos en 
el camí de la misericòrdia, un camí que, fins i tot, 
caldrà expressar pelegrinant, en el sentit estricte de 
la paraula, a algun lloc jubilar declarat pel nostre Sr. 
Arquebisbe per a la nostra arxidiòcesi.

També mitjançant l’aprofundiment de les obres de 
misericòrdia, tant en el seu redescobriment teòric 
com en la seva praxi, on intentarem posar de manifest 
quina és l’essència de la Bona Nova i què és el que ha 
de configurar la nostra vida com a creients.

No ens mancaran subsidis, conferències, concerts, 
pelegrinatges i múltiples iniciatives de les diferents 
delegacions i secretariats de la nostra arxidiòcesi, així 
com també dels nostres arxiprestats i de les nostres 

parròquies, que ens ajudaran 
a aprofundir i a fer nostre 
aquest any jubilar.

Ja des d’ara ho podeu 
consultar tant al web oficial 
del vaticà com al web del 
nostre Arquebisbat, així com 
se’ns donarà la informació 
necessària al Full Dominical 
o a la revista Església de 
Tarragona.

Finalment, tot això ens portarà al diumenge 13 de 
novembre de 2016, data de clausura de l’Any Sant 
a la nostra arxidiòcesi, on aquell dia, amb actitud 
de gratitud i reconeixement cap a Déu Trinitat, 
expressarem la nostra acció de gràcies pel temps que 
se’ns ha regalat i que hem viscut, celebrat, pregat i 
compartit.

Foto: MCS-ARQTGN
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Imatge 
de l’Any Jubilar
El logotip i el lema de l’Any Jubilar són una 
bona síntesi del que serà aquest any de la 
Misericòrdia. Amb el lema «Compassius 
com el Pare» es proposa viure la 
misericòrdia seguint l’exemple del Pare, 
que demana no jutjar i no condemnar, sinó 
perdonar i estimar sense mesura. El logotip 
—obra del jesuïta P. Marko I. Rupnik— es 
presenta com un petit compendi teològic 
de la misericòrdia. Mostra, en efecte, el 
Fill que carrega sobre les seves espatlles 
l’home extraviat, recuperant així una 
imatge molt apreciada en l’Església antiga, 
perquè indicava l’amor de Crist que porta a 
terme el misteri de la seva encarnació amb 
la Redempció.

En el dibuix hi figura el Bon Pastor que 
toca en profunditat la carn de l’home, i ho 
fa amb un amor capaç de canviar-li la vida. 
L’escena es col·loca dins una màndorla o 
ametlla mística, que és també una figura 
important en la iconografia antiga i 
medieval, ja que evoca la presència de les 
dues naturaleses —divina i humana— en 
Crist. Els tres ovals concèntrics, de color 
progressivament més clar cap a l’exterior, 
suggereixen el moviment de Crist que 
treu fora l’home de la nit del pecat i de la 
mort. Per altra banda, la profunditat del 
color més fosc suggereix també el caràcter 
inescrutable de l’amor del Pare que tot ho 
perdona.
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