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ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA.   
                                      CARTA DEL NOSTRE BISBE AGUSTÍ 

 

    Benvolguts germans: 
La Butlla del Papa “El rostre de la misericòrdia” diu:”Cada Església particular,dons, estarà 
directament compromesa aviure aquest Any Sant com un moment extraordinari de gràcia i de 
renovació espiritual”. 
Aquestes breus paraules volen ser un senzill ressò del gran missatge que hem rebut del Papa 
Francesc, convidant-nos a celebrar l’Any Sant de la Misericòrdia. La Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat s’adhereix a aquesta crida, dirigida a l’Església Universal pel Sant Pare, i expressa 
el seu desig de compartir fidelment la vivència i el compromís espiritual que conté. 
 La celebració de l’Any Sant de la Misericòrdia pretén dos grans objectius. D’una banda, 
busca oferir l’oportunitat a tots els fidels de viure profundament el do de la misericòrdia de 
Déu. Es vol així afavorir una renovació i un creixement personal i eclesial en l’autenticitat 
evangèlica. D’altra banda, realitza una crida a ser instrument d’aquesta misericòrdia a favor 
dels altres, especialment dels més necessitats. Amb això es pretén renovar la vida 
comunitària i social, fent-la més semblant al món que Déu desitja. 

    La Butlla del Papa ens recorda que Déu, que és amor, se’ns ha comunicat mitjançant 
Jesucrist en forma de misericòrdia sense límits. En el seu cor sent i viu Ell la misèria humana, 
fins al punt d’haver-s’hi lliurat totalment en Jesucrist per salvar-nos. És per això que se’ns 
convida a tornar a Jesucrist, el rostre transparent de la misericòrdia del Pare, que ens ha 
revelat el veritable Déu-amor, esperança i salvació de tota la humanitat. 
Per viure profundament la gràcia d’aquest Any Sant, tenim molt present totes les misèries 
humanes, tot allò que ens impedeix realment ser feliços: des dels nostres propis pecats, fins 
als sofriments de les víctimes de pecats aliens, passant per les limitacions causades per la 
nostra condició d’éssers humans. Sobre tota misèria humana ha de sobrevenir l’amor sanador 
de Déu. 
Per tal de fer nostres les indicacions fetes pel Papa, establim: 
    1.- La celebració de l’Any Sant resta integrada en l’objectiu del Pla Pastoral Diocesà 
corresponent al primer any: autenticitat de vida cristiana. 
    2-   Celebrarem l’obertura de l’Any Sant a la Catedral, el proper dia 13 de desembre, a les 
18h. 
    3.-  Ens centrarem en el temps de la Quaresma per viure més profundament l’esperit de 
reconciliació amb Déu i amb els germans.  
    4.-    El moment més significatiu de l’Any Sant és el pelegrinatge als llocs assenyalats per 
rebre la gràcia del Jubileu. A la nostra Diòcesi seran la Catedral i el Monestir de Santa Maria 
de Montserrat. 
 

 
 



 
 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Lc 3,1-6 
 

“Preparad el camino al Señor”. 
Lucas tiene interés en precisar con detalle los nombres de los personajes que controlan en 
aquel momento las diferentes esferas del poder político y religioso. Ellos son quienes lo 
planifican y dirigen todo. Sin embargo, el acontecimiento decisivo de Jesucristo se prepara y 
acontece fuera de su ámbito de influencia y poder, sin que ellos se enteren ni decidan nada. 
 
Así aparece siempre lo esencial en el mundo y en nuestras vidas. Así penetra en la historia 

humana la gracia y la salvación  
de Dios. Lo esencial no está en manos de los poderosos. Lucas  
dice escuetamente que «la Palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto», 
no en la Roma imperial ni en el recinto sagrado del Templo de Jerusalén. 
 

 

 

 

 

En ninguna parte se puede escuchar mejor que en el desierto la llamada de Dios a cambiar el 
mundo. El desierto es el territorio de la verdad. El lugar donde se vive de lo esencial. No hay 
sitio para lo superfluo. No se puede vivir acumulando cosas sin necesidad. No es posible el 
lujo ni la ostentación. Lo decisivo es buscar el camino acertado para orientar la vida. 
 

Por eso, algunos profetas añoraban tanto el desierto, símbolo de una vida más sencilla y 
mejor enraizada en lo esencial, una vida todavía sin distorsionar por tantas infidelidades a 
Dios y tantas injusticias con el pueblo. En este marco del desierto, el Bautista anuncia el 
símbolo grandioso del «Bautismo», punto de partida de conversión, purificación, perdón e 
inicio de vida nueva. 
 

¿Cómo responder hoy a esta llamada? El Bautista lo resume en una imagen tomada de 
Isaías: «Preparad el camino del Señor». Nuestras vidas están sembradas de obstáculos y 
resistencias que impiden o dificultan la llegada de Dios a nuestros corazones y comunidades, 
a nuestra Iglesia y a nuestro mundo. Dios está siempre cerca. Somos nosotros los que hemos 
de abrir caminos para acogerlo encarnado en Jesús. 
 

Las imágenes de Isaías invitan a compromisos muy básicos y fundamentales: cuidar mejor lo 
esencial sin distraernos en lo secundario; rectificar lo que hemos ido deformando entre todos; 
enderezar caminos torcidos; afrontar la verdad real de nuestras vidas para recuperar un 
talante de conversión. Hemos de cuidar bien los bautizos de nuestros niños, pero lo que 
necesitamos todos es un «bautismo de conversión». 

                                                                                                          José Antonio Pagola 

 
I NTENCIONS  DE  MISSA:  DE  LA  SETMANA   

DISSABTE:5 20h. Ernest Villuendas(1er aniv.) 

DIUMENGE:6 11h. 
13h. 

 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa 

DILLUNS:7 20h. Manuel Jiménez Gallego. 

DIMARTS:8 11h. 
13h. 

 

DIMECRES:9 20h.  

DIJOUS:10 20h. difunts  família Sans-Rosell 

DIVENDRES:11 20h.  

DISSABTE:12 20h.  

DIUMENGE:13                11h. 
13h. 

Jaume Cartró Vives, Gemma Cartró Campamá. 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa 



 



 
 
REUNIONS 
DIMECRES dia 9, a les 20’30, grup de litúrgia. 
DIJOUS dia 10, a les 20’30, amb els pares de la catequesi 
 

FESTA DE LA IMMACULADA 
Dimarts dia 8, les misses a les mateixes hores dels diumenges, a les 11 i 13. 
 

GRUP  DE  JOVES: 
Pregària de Taizé divendres, dia 11, a les 21’00h. a la capella del Santíssim de la nostra 
església parroquial. 
 

INICI DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA 
A la nostra Diòcesi l’iniciï de l’Any Sant el farà el nostre bisbe Agustí amb una cerimònia 
d’obertura de la Porta de la Catedral (nomenada Porta de la Misericòrdia), com a lloc 
privilegiat per rebre la gràcia del Jubileu d’aquest Any Sant. Es farà el diumenge vinent, dia 
13, a les 6 de la tarda. Tothom hi és convidat a participar-hi, però especialment els membres 

dels Consells Pastorals i d’altres grups pastorals de les parròquies. 
 
 

AVUI  DIUMENGE  COL·LECTA  EXTRA  PER  LA  PARRÒQUIA 
 


