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Les llàgrimes del Papa
La paraula «misericòrdia» prové del llatí, i està 
formada per la paraula miser (dissortat) i cordis 

 la dissort de qui té el 
cor trencat. La paraula «compadir» la composa 
con (al costat de) i pati (sofrir), i ens remet a la 
capacitat de posar-se en el lloc de qui sofreix. 
No són exclusivament sentiments de pietat vers 

logies indiquen 
que no podem viure la misericòrdia vers algú si 
el nostre cor no fa nostra la seva dissort, i és 
impossible compadir-
literalment al seu costat. El sentiment pietós ens 
conjura 
veritable. El mateix Jesús tingué aquests 
sentiments, i sant Marc, des del seu pinacle 
acabat en forma de lleó, recentment col·locat a 
la Sagrada Família, ens ho recorda: «Quan Jesús 

compadí, perquè eren com ovelles sense 
pastor», i aquest patir amb qui pateix, el porta a 
actuar: «I es posà a instruir-los llargament» (Mc 
6,34). Aquest és el pregon sentit cristià 

 

Aquest dijous passat, hem vist com el Papa 
Francesc, vivament emocionat en rememorar la 

, sense 
importar-li la gentada que hi havia al seu costat, 
voltant el monument a la Immaculada 
Concepció a Roma. El successor de Pere ha 
estat sempre sensible al patiment dels damnats 
de la terra, mostrant, amb les seves paraules i 
gestos, el seu anhel de pau, tolerància i 
germanor entre els pobles, sempre a favor dels 
qui pateixen. Ho recordem des dels seus inicis 
amb el seu primer viatge com a Pontífex, 
apropant-se al drama de la i illa de 
Lampedusa (Itàlia) i, , no ha 
parat de donar veu als sense veu i, recentment, 
clamar 
Papa Francesc fa seves les paraules del 
Catecisme : «Tota acció 
bèl·lica que indiscriminadament destrueix ciutats 
senceres o àmplies regions amb els seus 

mateix, que cal condemnar vivament i sense 

vacil·lació» (CEC 2314). Preguntat per la premsa 
sobre els seves llàgrimes, no dubtà en ser 
transparent tot exclamant: «Sí, el dolor és gran. 
Molt gran... és una derrota per a tota la 
humanitat. Preguem!» El compromís del bisbe 
de Roma amb la Pau, que ens recorda la 
profunditat de Sant Joan XXIII amb la seva carta 
Pacem in Terris, no pot deixar-nos insensibles. 

El Papa Francesc posava a Roma, sota la 
protecció de la Mare de Déu, en confiada 
súplica, «els nens, els infants, els pares i mares i 

» 
La seva fidel pregària presentava un anhel: 
«Verge Immaculada -te 

que des de fa temps implorem al Senyor».  

Les llàgrimes del papa Francesc, no poden 

acabar-la? Les llàgrimes del papa Francesc no 
ens commouran a nosaltres per intensificar la 
nostra pregària per la pau a Ucraïna i a tot el 
món? ança, 
donem el primer pas preguntant-nos si nosaltres 
som tan sensibles com el Papa argentí i arribem 
també a vessar llàgrimes pel patiment de tants 
innocents. Demanem-li a la verge Immaculada 
la veritable misericòrdia i compassió vers els 
nostres germans que pateixen els estralls de la 
guerra en tants llocs del nostre planeta terra.  

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Il·luminació de les 
torres de Lluc i Marc 

El proper divendres, 16 de desembre, en acabar 
el Concert de Nadal, la Sagrada Família 
il·luminarà per primer cop els terminals de les 
torres dels Evangelistes Lluc i Marc, comme-
morant així la finalització de la seva construc-
ció. Les torres estan culminades per la figura 
del tetramorf alat amb el llibre de l'Evangeli 
corresponent a Lluc i Marc, que són represen-
tats per un bou i un lleó, respectivament, se-
gons la iconografia cristiana. S'il·luminaran cada 
vespre a partir del dissabte 17 de desembre fins 
al 8 de gener, de 18 a 22 h. 

Col·lecta de  
Càritas diocesana 

17 i 18 de desembre 

Càritas ens avisa que «t

segueixen vivint en la foscor. Dó » I 
per fer-ho possible, com ja és tradicional, tin-
drem la col·lecta extraordinària de Nadal a favor 
de Caritas diocesana en les misses del proper 
cap de setmana del 17 i 18 de desembre, per tal 
que tothom pugui tenir de veritat un bon Nadal. 

La llum de Betlem 
Nadal tam-

bé ens arribarà la Llum de Betlem a la Sagrada 
Família. Serà rebuda a la basílica el diumenge 18 
de desembre en la missa internacional de les 9 
del matí i estarà disponible a la cripta perquè 
tothom qui ho desitgi se la pugui emportar a 
casa seva. 

Celebració comunità-
ria de la penitència 

Dimarts, 20 de desembre, 7 de la tarda 

Per preparar el nostre interior per a la celebra-
ció del Nadal, tindrem aquesta celebració co-
munitària de la penitència amb absolució 
individual.  


