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UN PELEGRINATGE DE LA MISERICÒRDIA 
 
En el recorregut de l’any que va des del Novembre passat fins el final del mateix mes d’aquest 2016, el 
papa Francesc ens va convocar a celebrar l’Any Jubilar de la Misericòrdia. Molts actes s’han organitzat 
arreu per celebrar-lo degudament. Moltes celebracions, conferències, pregàries, romiatges per guanyar el 
jubileu...i tot amb una intenció que ja marcava el papa i és que no es tractava d’una memòria de la 
misericòrdia sinó d’una redescoberta essencial: si Déu, el Pare, és misericòrdia, nosaltres hem de ser 
misericordiosos com Ell.  
Tot això suposa unir-se molt a Jesús i al seu Evangeli perquè vivint-lo podem comprendre què és ser 
misericordiosos. A més des de la condició de que tots som pecadors, quan més es predisposa un a exercir 
obres de misericòrdia és quan hom s’adona que Déu ha estat misericordiós envers un mateix. Hom pot 
comprendre, perdonar, compartir... quan des de la fe experimenta i es convenç que és el que Déu fa en 
cadascú de nosaltres.    
 
Amb aquests pensaments de fons el proper dijous dia 7, uns vuitanta residents de la Llar Ntra. Sra. de 
Lourdes, de la nostra població, aniran en pelegrinatge al santuari jubilar de la Mare de Déu de Misericòrdia, 
a Reus (Tarragona). 
L’esperit que volem que hi hagi en aquest pelegrinatge (adaptat lògicament a les condicions de les 
persones que el formarem) serà el d’assumir més la realitat d’homes i dones que necessitem comprendre, 
amb l’ajut de Déu, que hem de ser més misericordiosos envers els nostres germans, per a millorar el 
nostre estil de vida en el que els “altres” tinguin un lloc preferent de ser estimats, respectats, perdonats, 
valorats...en el tracte de la convivència diària, perquè és l’única manera de demostrar que som seguidors 
de Jesús creient fermament en el Pare que ens ha fet fills i filles seus pel baptisme i que ens cal expressar-
ho amb una veritable germanor entre nosaltres. 
Es prepararà el romiatge jubilar amb una celebració comunitària del sagrament de la penitència, dos dies 
abans de la sortida, amb ganes de dir-nos a nosaltres mateixos que volem reconèixer que per a ser 
misericordiosos, com anem dient, cal que reconeguem que hem d’acollir la misericòrdia del Pare. 
Arribats al santuari farem una senzilla processó d’accés fins a la Porta Santa del santuari. Després de 
recitar junts la professió de la fe amb el Credo, entrarem al temple on celebrarem l’eucaristia com la gran 
abraçada de fills i filles amb el Pare, units per la comunió amb Jesús, el nostre germà gran, que ens ha 
guanyat per tothom el perdó i l’amor misericordiós, amb la seva mort i resurrecció. 
La celebració clourà recitant junts la pregària que el papa Francesc ha escrit en motiu d’aquest Any Jubilar 
de la Misericòrdia. 
Després de la visita al lloc on estarem i de poder venerar la imatge de la Mare de Déu (els qui vulguin i 
puguin, perquè l’accés és complicat) en dirigirem al restaurant on hi farem el dinar de germanor. 
 
Essent una trobada plena de sentit i motivada per una mateixa comunió en la fe, desitgem que ens sigui 
profitosa en el ple sentit de la paraula. No és una sortida d’esbarjo, sinó un pelegrinatge ple d’espiritualitat i 
de valoració de la fe que dóna un sentit nou a la vida i que volem que ho sigui encara més.   
                                                                                                                                       Mn. Joaquim Rius  

************************************************************ 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 10,1-12. 17-20  
 

Lucas recoge en su evangelio un importante discurso de Jesús, dirigido no a los Doce sino a otro 
grupo numeroso de discípulos a los que envía para que colaboren con él en su proyecto del Reino de Dios. 



Las palabras de Jesús constituyen una especie de carta fundacional donde sus seguidores han de 
alimentar su tarea evangelizadora. Subrayo algunas líneas maestras. 

«Poneos en camino». Aunque lo olvidamos una y otra vez, la Iglesia está marcada 
por el envío de Jesús. Por eso es peligroso concebirla como una institución fundada para 
cuidar y desarrollar su propia religión. Responde mejor al deseo original de Jesús la 
imagen de un movimiento profético que camina por la historia según la lógica del envío: 
saliendo de sí misma, pensando en los demás, sirviendo al mundo la Buena Noticia de 
Dios. "La Iglesia no está ahí para ella misma, sino para la humanidad" (Benedicto XVI). 

 

Por eso es hoy tan peligrosa la tentación de replegarnos sobre nuestros propios 
intereses, nuestro pasado, nuestras adquisiciones doctrinales, nuestras prácticas y 

costumbres. Más todavía, si lo hacemos endureciendo nuestra relación con el mundo. ¿Qué es una Iglesia 
rígida, anquilosada, encerrada en sí misma, sin profetas de Jesús ni portadores del Evangelio. 

 

«Cuando entréis en un pueblo... curad a los enfermos y decid: está cerca de vosotros el Reino de 
Dios». Ésta es la gran noticia: Dios está cerca de nosotros animándonos a hacer más humana la vida. 
Pero no basta afirmar una verdad para que sea atractiva y deseable. Es necesario revisar nuestra 
actuación: ¿qué es lo que puede llevar hoy a las personas hacia el Evangelio? ¿Cómo pueden captar a 
Dios como algo nuevo y bueno? 

 

Seguramente, nos falta amor al mundo actual y no sabemos llegar al corazón del hombre y la mujer de 
hoy. No basta predicar sermones desde el altar. Hemos de aprender a escuchar más, acoger, curar la vida 
de los que sufren... Sólo así encontraremos palabras humildes y buenas que acerquen a ese Jesús cuya 
ternura insondable nos pone en contacto con Dios, el Padre Bueno de todos. 

«Cuando entréis en una casa, decid primero: Paz a esta casa». La Buena Noticia de Jesús se comunica con 
respeto total, desde una actitud amistosa y fraterna, contagiando paz. Es un error pretender imponerla 
desde la superioridad, la amenaza o el resentimiento. Es antievangélico tratar sin amor a las personas sólo 
porque no aceptan nuestro mensaje. Pero, ¿cómo lo aceptarán si no se sienten comprendidos por quienes 
nos presentamos en nombre de Jesús? 

                                                                      José Antonio Pagola 

 

INTENCIONS DE MISSA  DE  LA  SETMANA 
 DISSABTE:2 20h.  

 DIUMENGE:3 11h. 
13h. 

Jaume Cartró; Gemma Cartró 

 DILLUNS:4 20h. difunts família Rius-Adell; Cèlia. 

 DIMARTS:5 20h. Juanjo Garriga Calonge; Angeles Garriga 

 DIMECRES:6 20h. Manuel Fajardo; Maria Company. 

 DIJOUS:7 20h.  

 DIVENDRES:8 20h.  

 DISSABTE:9 20h.  

 DIUMENGE:10                    11h. 
13h. 

Jaume Cartró; Gemma Cartró 
difunts família Junquera-Ezquerra.  

       
ESCURSIÓ  DEL GRUP DE CATEQUISTES 
Com cada any en finalitzar el curs de la catequesi, el grup de catequistes ens trobem en algun 
punt de la geografia catalana per compartir la bellesa del lloc visitat que elevi l’esperit i després 
compartir un dinar de germanor. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’En Juan Troyano Lorente,  de Na Rosa Horno Perales, de Na Teresa Ibáñez 
Palomero. Desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

Aquest DIUMENGE 
COL·LECTA  EXTRA  PER 

A  LA  PARRÒQUIA 


