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Comença l’Any Sant de la Misericòrdia
Durant el Jubileu una creu, signe d’amor i misericòrdia,
i una Bíblia, la Paraula de Déu, peregrinaran pels diferents 
arxiprestats
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La Catedral de Tarragona va acollir, el diumenge 
dia 13 de desembre, la celebració d’obertura de 

l’Any Sant, presidida per l’arquebisbe de Tarragona, 
Mons. Jaume Pujol, la qual va comptar amb prop 
d’un miler de persones entre preveres, religiosos 
i fidels de l’arxidiòcesi. El mateix diumenge es va 
iniciar l’Any Sant de la Misericòrdia a totes les 
diòcesis d’arreu del món.

Amb el ritu d’obertura de la porta santa de la 
Catedral seguit d’un solemne pontifical es va iniciar, 
aquest diumenge, l’Any Sant de la Misericòrdia a 
l’arxidiòcesi de Tarragona. Els preveres, encapçalats 
pel Sr. Arquebisbe, van arribar en processó al pla de 
la Seu per iniciar la celebració d’obertura de l’Any 
Sant. Mn. Rafael Serra, delegat diocesà per a la 
litúrgia, va llegir un fragment de la butlla d’indicció 
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de l’Any Jubilar del papa Francesc, Misericordiæ 
vultus, per la qual disposa que tots aquells que 
entrin per la porta santa hi trobaran l’amor de 
Déu que consola, perdona i ofereix esperança. 
Amb la fórmula «Aquesta és la porta del Senyor. 
Obriré les portes de la justícia. Entro a casa 
vostra, Senyor», el Sr. Arquebisbe va obrir la 
porta santa i, agenollat, va pregar uns moments. 
Seguidament va continuar la celebració a 
l’interior de la Catedral. El Cor i Orquestra dels 
Amics de la Catedral, acompanyats de l’orgue, van 
sostenir els cants de la celebració.

El Sr. Arquebisbe, en la seva homilia, va 
subratllar que el Jubileu no és sols una cosa bona 
per a l’Església, «sinó que és indispensable i 
necessària». «El món que vivim, marcat per tants 
sofriments i pors, necessita la misericòrdia.» En 
obediència al papa Francesc, el Sr. Arquebisbe va 
desitjar i demanar que l’Any Sant renovi la vida 
de l’Església diocesana. «Discernim el que Déu 
demana en aquesta hora a l’Església que viu i 
peregrina a Tarragona. Visquem tots seriosament 
aquest Jubileu. És decisiu per a la credibilitat de 
la mateixa Església i també és determinant pel 
que fa al creixement de l’Església en el seu futur.» 
També va tenir paraules per als preveres, als quals va 
demanar que la seva vida resplendeixi santedat; per a 
les parròquies, perquè siguin comunitats acollidores; 
per a les institucions socials d’Església, perquè tot 
el que fan tan lloable sigui fet amb un amor encara 
més gran; i per a tots aquells que es dediquen a la 
pastoral de la salut, perquè constantment vegin en 
els hospitals o les cases el rostre de Crist en el malalt. 

Abans de cloure la celebració es va llegir 
conjuntament la pregària del papa Francesc per 
aquest Jubileu i es va lliurar a dues persones laiques 

de l’arxidiòcesi una creu, signe d’amor i misericòrdia, 
i una Bíblia, que peregrinaran durant aquest 
Any per les diferents parròquies i comunitats de 
l’Arquebisbat.

El Sr. Arquebisbe, abans del cant final de la Salve 
Regina, va impartir la benedicció solemne amb 
indulgència plenària a tots els fidels assistents a la 
celebració.

Un Any Jubilar extraordinari 
convocat pel papa Francesc

El papa Francesc ha convocat aquest Any Sant o 
Jubileu entorn de la misericòrdia amb l’objectiu 

d’obrir la porta d’una veritable conversió 
del cor, de tal manera que siguem capaços 
d’acollir millor no sols els esdeveniments 
de la nostra història actual, sinó la 
coherència entre l’Evangeli i la forma de 
vida dels cristians en el nostre dia a dia.

Aquest Any interpel·la a viure amb 
més intensitat l’adoració eucarística, 
el sagrament de la reconciliació o del 
perdó i la pràctica caritativa (obres de 
misericòrdia). També convida a fer un 
pelegrinatge espiritual exterior —als llocs 
jubilars com la Catedral o el Santuari de la 
Mare de Déu de Misericòrdia de Reus— i 
interior. Edt
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jubileu

Justícia i misericòrdia: Incompatibles?
Francisco Giménez Porcuna, pvre.

Sovint aquestes dues paraules es 
presenten com incompatibles. 

Si en un cas hi apliques la justícia, 
sembla que no hi ha lloc per a 
la misericòrdia. I a l’inrevés, si 
davant d’una situació hi apliques 
la misericòrdia, sembla que no hi 
resta espai per a la justícia. Què 
en pensem? Segurament que per 
a molts justícia i misericòrdia són 
incompatibles des d’una mirada 
humana, però per al papa Francesc 
no és així. En la butlla El rostre de la 
Misericòrdia hi marcava els aspectes 
més importants, i dedica dos punts 
a aquest tema. Concretament són 
els n. 20 i 21, que val la pena tenir 
presents. 

D’entrada el Papa diu clarament 
que «justícia i misericòrdia no 
són dos aspectes que estiguin en 
contradicció, sinó dues dimensions 
d’una única realitat, que es 
desenvolupa progressivament fins a 
aconseguir el punt culminant en la 
plenitud de l’amor». Hi ha una única 
realitat, que es va desenvolupant 
a poc a poc i en la qual podem 
observar dues dimensions, que 
són la justícia i la misericòrdia. El 
progrés o evolució fa que la justícia 
sigui com un primer pas, que 
acabarà trobant la plenitud en el 
perdó i l’amor. 

Jesús «parla moltes més vegades de 
la importància de la fe, que no pas 
de l’observança de la llei». «Davant 
la visió d’una justícia com a mera 
observança de la llei […] Jesús 
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s’inclina a mostrar el gran do de la misericòrdia», malgrat 
que això motivi el rebuig per part dels fariseus i doctors 
de la llei, atrapats en una mirada simplement legalista. 
Jesús «afirma que d’ara endavant la regla de vida dels 
seus deixebles haurà de ser la que dóna la primacia a la 
misericòrdia». I això que diu, Jesús ho viu en la seva vida, 
que no exclou el tracte amb els pecadors. Ell «va més 
enllà de la Llei». I cal tenir molt present que «el judici de 
Déu no el constitueix l’observança o no de la llei, sinó la 
fe en Jesucrist.» 

Per tant, «la misericòrdia no és contrària a la justícia, sinó 
que expressa el comportament de Déu envers el pecador, 
oferint-li una oportunitat ulterior per a examinar-
se, convertir-se i creure». I en aquesta direcció, sant 
Agustí dirà: «És més fàcil que Déu contingui la ira que 
la misericòrdia.» I el Papa afegeix: «La ira de Déu dura 
un instant, mentre que la seva misericòrdia és eterna.» I 
també escriu: «Si Déu s’aturés en la justícia, deixaria de 
ser Déu, seria com tots els homes que invoquen respecte 
per la llei […]. Déu va més enllà de la justícia amb la 
misericòrdia i el perdó.» 

Però això no vol dir que la justícia no tingui valor o que 
sigui supèrflua. «Qui s’equivoca haurà d’expiar la pena. 
Només que aquesta no és el final, on s’acaba el procés, 
sinó l’inici de la conversió, i Déu no rebutja la justícia, 
sinó que l’engloba i la supera en un esdeveniment 
superior, on s’experimenta l’amor que es troba a la 
base d’una veritable justícia.» «La justícia de Déu és la 
misericòrdia concedida a tots com a gràcia per raó de la 
mort i resurrecció de Jesucrist.» La justícia de Déu va 
més enllà de l’aplicació de la llei. 

Cal, doncs, evitar una mirada simplement humana de la 
relació entre justícia i misericòrdia, que pot presentar-les 
com incompatibles. Cal apropar-nos a les dues realitats 
—justícia i misericòrdia— amb els ulls de Déu, que és 
just i misericordiós a un temps en el procés que, iniciat 
amb actituds de justícia, acaba en la seva plenitud amb 
el do de la misericòrdia. Som els humans els qui sovint 
no donem el pas de la justícia a la misericòrdia per 
comoditat o egoisme, i pensem que pel fet de ser justos ja 
n’hi ha prou. I no és així. Cal donar sempre el pas decisiu, 
encara que ens costi, de la justícia a la misericòrdia, que 
permet el creixement del qui ha faltat, però no per això 
ha de restar condemnat a les mans de la justícia, quan pot 
arribar a l’abraçada del Pare bo. 

Qui considera justícia i misericòrdia com a realitats 
incompatibles, és perquè s’ho mira amb ulls legalistes. 
Qui les veu com a passos en un únic procés, se les 
mira amb els ulls de Déu. I això, sens dubte, és el més 
important. 

Som els 
humans els 

qui sovint no 
donem el pas 

de la justícia a 
la misericòrdia 
per comoditat 

o egoisme Edt
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Església 
de tarragona

Sistemes de subscripció:

1- Enviant el formulari per correu ordinari a la següent adreça:

Arquebisbat de Tarragona
Dpt. de Mitjans de Comunicació Social

C/ Pla de Palau, 2
43003 Tarragona

2- Emplenant el següent formulari i enviant tota la pàgina al fax 977 25 18 47

FORMUL ARI DE SUBSCRIPCIÓ ANUAL

Nom: Cognoms: 

Adreça: Codi Postal: 

Telèfon: e-mail:Població:

Forma de pagament (Import: 11€ - Estranger:30€)

Transferència al compte 2013-3056-07-0200129065 de  CatalunyaCaixa

Domiciliació bancària
Senyors, els prego que vulguin lliurar amb càrrec al meu compte/llibreta, els rebuts 
presentats per la revista Església de Tarragona en concepte de subscripció anual.

Entitat Agència d.c Número de compta o llibreta
Titular compte

Banc o Caixa 

Adreça Oficina 

Codi Postal

Data

Població

Signatura

Rep cada 2 mesos 
aquesta revista 
per només 13 €

Subscriu-te!
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Any Sant
de la Misericòrdia

8 de desembre de 2015 – 20 de novembre de 2016

http://anymisericordia.arqtgn.cat


