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LA GRÀCIA ESPECIAL DEL JUBILEU DE L’ANY SANT 
 

En l’apartat n.22 de la Butlla del Papa Francesc exposa el sentit espiritual de la gràcia 
especial del Jubileu en motiu de l’Any Sant de la Misericòrdia. En aquest context ens fa 
pensar en la gran riquesa i, per tant, el valorats que han de ser els sagraments de la 
Reconciliació i de l’Eucaristia com mitjans de comunió de Jesús amb nosaltres i participació 
de la misericòrdia del Pare. Valoració, també de la pregària que facilita la comunió de 
l’Església i unió espiritual entre els creients amb els Sants. Especialment una pregària unida a 
les intencions del Papa ens disposar aquest Any Sant. 
(22)-“ El Jubileu porta també amb sí la referència a la indulgència. En l’Any Sant de la 
Misericòrdia ells adquireix una rellevància particular. El perdó de Déu pels nostres pecats no 
coneix límits. En la mort i resurrecció de Jesucrist, Déu fa evident aquest amor que és capaç 
fins i tot de destruir el pecat dels humans. Deixar-se reconciliar amb Déu és possible per mitjà 
del misteri pasqual i de la mediació de l’Església. Així doncs,Déu està sempre disponible al 
perdó i mai es cansa d’oferir-lo de manera sempre nova i inesperada. Tots nosaltres, però, 
vam viure l’experiència del pecat. Sabem que estem cridats a la perfecció (Mateu 5,48), però 
sentim fort el pes del pecat. Mentre percebem la potència de la gràcia que ens transforma, 
experimentem també la força del pecat que ens condiciona. No obstant el perdó, portem en la 
nostra vida les contradiccions que són conseqüència dels nostres pecats. En el sagrament 
de la Reconciliació Déu perdona els pecats, que realment queden cancel·lats; i, no obstant 
l’empremta negativa que els pecats deixen en els nostres comportaments i pensaments, 
roman. La misericòrdia del Pare és fins i tot  més forta que això. Ella es transforma en 
indulgència del Pare que a través de l’Esposa de Crist (l’Església) arriba al pecador perdonat i 
l’allibera de tot residu, conseqüència del pecat, capacitant per obrar amb caritat, a créixer en 
l’amor, més aviat que a recaure en el pecat.  
L’Església viu la comunió dels Sants. En l’Eucaristia aquesta comunió, que és do de Déu, 
actua com a unió espiritual que ens uneix els creients amb els Sants i els Beats en número 
incalculable. La seva santedat ve a ajudar la nostra fragilitat, i així la Mare Església és capaç 
amb la seva oració i la seva vida anar a la trobada de la debilitat d’uns amb la santedat dels 
altres. Viure llavors la indulgència de l’Any Sant significa apropar-se a la misericòrdia del 
Pare amb la certesa que el seu perdó s’estén sobre tota la vida del creient. La indulgència és 
experimentar la santedat de l’Església que fa partícips a tots dels beneficis de la redempció de 
Crist...Visquem intensament el Jubileu demanant al Pare el perdó dels pecats i la dispensació 
de la seva indulgència misericordiosa.” 
 

 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Lc 3,10-18 
 

¿Qué hacemos? 
La Palabra del Bautista desde el desierto tocó el corazón de las gentes. Su llamada a la 

conversión y al inicio de una vida más fiel a Dios despertó en muchos de 
ellos una pregunta concreta: ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que 
brota siempre en nosotros cuando escuchamos una llamada radical y no 
sabemos  cómo concretar nuestra respuesta. 
El Bautista no les propone ritos religiosos ni tampoco normas ni preceptos. 
No se trata propiamente de hacer cosas ni de asumir deberes, sino de ser de 
otra manera, vivir de forma  
más humana, desplegar algo que está ya en nuestro corazón: el deseo de 
una vida más justa, digna y fraterna. 

Lo más decisivo y realista es abrir nuestro corazón a Dios mirando atentamente a las 
necesidades de los que sufren. El Bautista sabe resumirles su respuesta con una fórmula 
genial por su simplicidad y verdad: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no 
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Así de simple y claro. 
¿Qué podemos decir ante estas palabras quienes vivimos en un mundo donde más de un 
tercio de la humanidad vive en la miseria luchando cada día por sobrevivir, mientras nosotros 
seguimos llenando nuestros armarios con toda clase de túnicas y tenemos nuestros 
frigoríficos repletos de comida? 

 
Y ¿qué podemos decir los cristianos ante esta llamada tan sencilla y tan humana? ¿No hemos 
de empezar a abrir los ojos de nuestro corazón para tomar conciencia más viva de esa 
insensibilidad y esclavitud que nos mantiene sometidos a un bienestar que nos impide ser 
más humanos? 

Mientras nosotros seguimos preocupados, y con razón, de muchos aspectos del momento 
actual del cristianismo, no nos damos cuenta de que vivimos "cautivos de una religión 
burguesa". El cristianismo, tal como nosotros lo vivimos, no parece tener fuerza para 
transformar la sociedad del bienestar. Al contrario, es ésta la que está desvirtuando lo mejor 
de la religión de Jesús, vaciando nuestro seguimiento a Cristo de valores tan genuinos como 
la solidaridad, la defensa de los pobres, la compasión y la justicia. 
Por eso, hemos de valorar y agradecer mucho más el esfuerzo de tantas personas que se 
rebelan contra este "cautiverio", comprometiéndose en gestos concretos de solidaridad y 
cultivando un estilo de vida más sencillo, austero y humano.         

                                                                                                               José Antonio Pagola 
    

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:12: 20h.  

DIUMENGE:13 11h. 
 
13h. 

Jaume Cartó Vives, Gemma Cartró Campamá. 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa. Santa Marín 
Villena. 

DILLUNS:14 20h.  

DIMARTS:15 20h. difunts família Serret-Rosell 

DIMECRES:16 23h.  

DIJOUS:17 20h.  

DIVENDRES:18 20h.  

DISSABTE:19 20h. Eduardo Garcia López 

DIUMENGE:20                11h.  
13h. 

 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa. 
Ricardo Rodríguez Pérez 

 

 
 

 
 

 



 
 

REUNIONS 
DIMARTS : dia 15 des de les 11’30h tots els preveres de la diòcesi faran recés, amb el bisbe Agustí, a 

Vilafranca. 
DIJOUS : dia 17 a les 10h  grup « Nostra Dona ». 
 

ESTONA DE PREGÀRIA COMUNITÀRIA: Aquest dilluns 14 a les 19h podrem fer una estona de 

pregària amb silencis, textos bíblics, música i algun cant a la capella del Santíssim. Aprofitem 
l’ocasió !!! Tot seguit els qui vulguin es podran quedar a la celebració de l’Eucaristia.  
 

PASTORAL DE LA SALUT : El proper dijous, dia 17, a les 11h visitarem la residència « Vitàlia » per 
fer una celebració religiosa amb els residents que ho vulguin. 
               

CONCERT: DISSABTE dia 19 a les 21h. Concert de Gospel a la nostra església.  
------------------------------------------------------------ 

AQUEST DIUMENGE DIA 13, A LES 18h, OBERTURA DE LA PORTA DE LA 

MISERICÒRDIA, A LA CATEDRAL DE SANT FELIU, PEL NOSTRE BISBE AGUSTÍ COM 
INICI DE L’ANY SANT. 

 
 

 
DIUMENGE VINENT COL·LECTA PER 

CÀRITAS  

DIOCESANA DE SANT FELIU 
 

 
 
 

 
 

 


