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ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA 
CELEBRACIÓ DEL DO DEL JUBILEU 
 
Seran moltes  les parròquies  i grups que durant aquest Any Sant de  la Misericòrdia 
pelegrinaran a una de les catedrals, santuaris o esglésies que han estat designats per 
acollir  fidels  que  vulguin  travessar  la  Porta  Santa  i  rebre  el  do  de  la  indulgència 
jubilar. Oferim aquí una senzilla pauta per poder fer aquesta celebració comunitària, 
amb una petita processó amb  tres estacions, que  inclou en cadascuna un  text  i un 
cant. 
 
Cal  concentrar  tot el  grup  a una distància prudencial de  la Porta  Santa, per  tal de 
poder fer el camí amb tres aturades. Pot ser bo encapçalar la marxa del grup amb una 
creu processional. El grup pot estar presidit per un prevere o diaca, revestit o no dels 
ornaments  propis,  o  bé  per  un  laic  que  assumeixi  les  funcions  de  dirigir  el  grup  i 
l’oració. Cal preveure qui entonarà els cants, qui llegirà els textos... 
 
També pot  ser bo haver  concertat amb els  responsables de  l’església o  santuari  la 
possibilitat de ser rebuts a  l’entrada de  l’església, abans de travessar  la Porta Santa. 
Evidentment, cal haver comunicat i acordat el dia i l’hora en què es farà la celebració 
per preveure una bona acollida i coordinació amb l’església i altres possibles grups. 
 
Preferentment,  el  pelegrinatge  es  farà  una  estona  abans  de  la  celebració  de 
l’Eucaristia a l’esmentada església, de manera que el camí acaba entrant a l’església i 
culmina amb  la missa. Però també es pot fer en un altre moment,  i aleshores  l’acte 
pot acabar amb una pregària tots junts un cop travessada la Porta Santa, a l’interior 
de l’església. 
 
Recordem quins són els elements propis per tal de viure la gràcia del jubileu: 
 

 El camí de peregrinació 
 Travessar la Porta Santa 
 Resar el Credo 
 Pregar per les intencions del Sant Pare (es pot incloure una intenció en les 

pregàries dels fidels de la missa). 
 Celebrar l’Eucaristia 
 Celebrar  el  sagrament  del  Perdó  (el mateix  dia  o  en  un  dia  pròxim  al 

pelegrinatge) 
 El papa afegeix també que és convenient una reflexió sobre la misericòrdia, 

la qual ja queda inclosa en els textos d’aquest material. 
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PRIMERA ESTACIÓ: 
en un lloc adient a una certa distància de l’església vers on es peregrina 

 
 Lectura:  De  la  Butlla  d’indicció  del  Jubileu  extraordinari  de  la 

misericòrdia, del papa Francesc (nn. 1‐3) 
 
Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare. El misteri de la fe cristiana 
sembla  trobar  la  seva  síntesi  en  aquesta  paraula.  Ella  s’ha  tornat  viva, 
visible  i  ha  assolit  el  seu  cimal  en  Jesús  de  Natzaret.  El  Pare,  «ric  en 
misericòrdia», després d’haver  revelat el  seu nom  a Moisès  com  a «Déu 
compassiu  i benigne,  lent per  al  càstig,  fidel en  l’amor» no ha  cessat de 
donar a conèixer de diverses maneres i en tants moments de la història la 
seva naturalesa divina. En la «plenitud del temps» (Ga 4,4), quan tot estava 
disposat segons el seu pla de salvació, Ell envià el seu Fill nascut de la Verge 
Maria per a revelar‐nos de manera definitiva el seu amor. Qui l’ha vist a Ell, 
ha vist el Pare. Jesús de Nazaret amb la seva paraula, amb els seus gestos i 
amb tota la seva persona revela la misericòrdia de Déu. 
 
Sempre  tenim  necessitat  de  contemplar  el misteri  de  la misericòrdia.  És 
font d’alegria, de  serenitat  i de pau. És  condició per a  la nostra  salvació. 
Misericòrdia: és  la paraula que  revela el misteri de  la Santíssima Trinitat. 
Misericòrdia:  és  l’acte  últim  i  suprem  amb  el  qual  Déu  ve  al  nostre 
encontre. Misericòrdia: és  la  llei  fonamental que habita en el cor de cada 
persona quan mira amb ulls  sincers el germà que  troba en el  camí de  la 
vida. Misericòrdia: és  la via que uneix Déu  i  l’home, perquè obre el cor a 
l’esperança de ser estimats malgrat el límit del nostre pecat. 
Hi ha moments en els quals d’una manera molt més intensa estem cridats a 
tenir  la  mirada  fixa  en  la  misericòrdia  per  poder  ser  també  nosaltres 
mateixos signe eficaç de  l’obrar del Pare. És per això que he anunciat un 
Jubileu  Extraordinari  de  la  Misericòrdia  com  a  temps  propici  per  a 
l’Església, perquè faci més fort i eficaç el testimoni dels creients. 
 

 Cant del Jubileu: MisericordessicutPater (o un altre) 
 
SEGONA ESTACIÓ: 

a la meitat de l’itinerari 
 

 Lectura:  De  la  Butlla  d’indicció  del  Jubileu  extraordinari  de  la 
misericòrdia, del papa Francesc (n. 24) 
 
El pensament es dirigeix ara a la Mare de la Misericòrdia. Que la dolçor de 
la  seva mirada  ens  acompanyi  en  aquest Any  Sant,  perquè  tots  puguem 
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redescobrir l'alegria de la tendresa de Déu. Ningú com Maria no ha conegut 
la profunditat el misteri de Déu fet home. Tot en la seva vida va ser plasmat 
per  la  presència  de  la  misericòrdia  feta  carn.  La  Mare  del  Crucificat 
Ressuscitat  va  entrar  al  santuari  de  la  misericòrdia  divina  perquè  va 
participar íntimament en el misteri del seu amor.  
Escollida per ser  la Mare del Fill de Déu, Maria va estar preparada des de 
sempre per ser Arca de l'Aliança entre Déu i els homes. Va custodiar en el 
seu cor  la divina misericòrdia en perfecta sintonia amb el seu Fill Jesús. El 
seu  cant de  lloança,  al  llindar de  la  casa d’Elisabet,  va estar dedicat  a  la 
misericòrdia  que  s'estén  «de  generació  en  generació».  També  nosaltres 
estàvem presents en aquelles paraules profètiques de la Verge Maria. Això 
ens servirà de consolació i de suport mentre travessarem la Porta Santa per 
experimentar els fruits de la misericòrdia divina.  
Al peu de la creu, Maria junt amb Joan, el deixeble de l'amor, és testimoni 
de  les paraules de perdó que surten de  la boca de Jesús. El perdó suprem 
ofert a qui  l'ha crucificat ens mostra fins on pot arribar  la misericòrdia de 
Déu. Maria  testifica que  la misericòrdia del  Fill de Déu no  coneix  límits  i 
arriba  a  tots  sense  excloure  ningú.  Li  adrecem  l'antiga  i  sempre  nova 
pregària de la Salve Regina, perquè mai no es cansi de girar vers nosaltres 
els seus ulls misericordiosos i ens faci dignes de contemplar el rostre de la 
misericòrdia, el seu Fill Jesús. 
 

 Cant: Salve Regina 
 
TERCERA ESTACIÓ: 

prop de l’església, catedral o santuari, prop de la Porta Santa 
 

 Lectura: De la Butlla d’indicció del Jubileu extraordinari de la misericòrdia 
(n.22) i de la carta del papa Francesc sobre el Jubileu  
 
El Jubileu comporta també la referència a la indulgència. En l'Any Sant de la 
Misericòrdia  adquireix  una  rellevància  particular.  El  perdó  de  Déu  pels 
nostres pecats no coneix  límits... En el sagrament de  la Reconciliació, Déu 
perdona els pecats, que realment queden cancel∙lats;  i, tanmateix, roman 
l'empremta negativa que els pecats tenen en els nostres comportaments i 
en els nostres pensaments. La misericòrdia de Déu és  fins  i  tot més  forta 
que això. Ella esdevé indulgència del Pare que a través de l’Esposa de Crist 
arriba al pecador perdonat  i  l'allibera de tot residu de  la conseqüència del 
pecat, habilitant‐lo a obrar amb caritat, a créixer en  l'amor més aviat que 
recaure en el pecat... Viure la indulgència en l'Any Sant significa acostar‐se 
a  la misericòrdia del Pare amb  la  certesa que el  seu perdó  s'estén  sobre 
tota  la  vida  del  creient.  Indulgència  és  experimentar  la  santedat  de 
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l'Església que dóna a tots de prendre part en els beneficis de la redempció 
de Crist, per tal que el perdó arribi fins a les extremes conseqüències amb 
què assoleix  l'amor de Déu. Visquem  intensament el  Jubileu demanant al 
Pare  el  perdó  dels  pecats  i  la  dispensació  de  la  seva  indulgència 
misericordiosa. 
Desitjo  que  la  indulgència  jubilar  arribi  a  cadascú  com  a  genuïna 
experiència de la misericòrdia de Déu, la qual va a l'encontre de tots amb el 
rostre del Pare que acull i perdona, oblidant completament el pecat comès. 
Per viure  i obtenir  la  indulgència els  fidels  són cridats a  realitzar un breu 
pelegrinatge cap a la Porta Santa, oberta en cada catedral o a les esglésies 
establertes pel bisbe diocesà..., com a signe del desig profund d'autèntica 
conversió... És  important que aquest moment estigui unit, primer que res, 
al Sagrament de la Reconciliació, i a la celebració de la santa Eucaristia amb 
un  reflexió  sobre  la  misericòrdia.  Serà  necessari  acompanyar  aquestes 
celebracions  amb  la  professió  de  fe  i  amb  la  pregària  per mi  i  per  les 
intencions que porto en el cor per al bé de l'Església i de tot el món. 
 

 Cant del Credo: Crec en un Déu... 

A L’ATRI DE L’ESGLÉSIA 
quan el grup arriba al davant de la Porta Santa 

 
 Acollida i paraules per part d’un representant de l’església que acull el grup 
 Es travessa en silenci  la Porta Santa, encapçalats per  la creu processional. 

Un  cop  dins,  es  disposa  d’una  estona  de  pregària  personal  per  celebrar 
l’Eucaristia 

 També es pot acabar a  l’interior de  l’església resant  tots  junts  la Pregària 
oficial de l’Any Jubilar de la Misericòrdia 

 
 
Annex 
 
Adjuntem aquí una possible pregària per afegir al  formulari de  la missa, per  tal de 
complir també la condició de pregar pel Sant Pare i les seves intencions. 
 
Pel papa Francesc i per les intencions que porta en el seu cor per al bé de l’Església i 
de tot el món. PREGUEM EL SENYOR. 


