
«D'una manera encara més explícita, un altre Salm dóna
testimoni dels signes concrets de la seva misericòrdia: «El
Senyor allibera els captius, el Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els qui ensopeguen, el Senyor estima els
justos; el Senyor guarda els forasters, manté les viudes i
els orfes, però capgira els camins dels injustos» (146,7-9).
Per acabar, heus aquí unes altres expressions del salmista:
«Ell guareix els cors desfets, els embena les ferides [...] El
Senyor sosté els desvalguts, però abat els injustos fins a
terra» (147, 3.6). Així doncs, la misericòrdia de Déu no és
pas una idea abstracta, sinó una realitat concreta amb la
qual Ell revela el seu amor, que és com el d'un pare o una
mare que s'entendreixen en el més pregon de les seves
entranyes pel propi fill. Val a dir que es tracta realment
d'un amor «visceral». Prové des del més íntim com un
profund sentiment, natural, fet de tendresa i compassió,
d'indulgència i de perdó.» MV núm. 6

PROGRAMA:

HORARI

9:45 Acollida

10 Presentació de la Jornada
Pregària d’inici

10:30 PONÈNCIA:
«Acompanyar la guarició de les feri-
des personals i comunitàries, a la
llum de l’Evangeli».
Mn. Ramon Prat i Pons,
Vicari General del Bisbat de Lleida

11:30 Descans

12 PONÈNCIA:
«L’itinerari penitenciari: ingrés, esta-
da i sortida d’un centre penitencia-
ri».
Sr. José Miguel Turmo,
Secretari Tècnic Jurídic del Centre
Penitenciari Ponent

13 Testimonis: «Exercint l’obra de
Misericòrdia: redimir els captius».

13:30 Fi de la Jornada

Jornada Diocesana de Pastoral Penitenciària 2016

L’Església diocesana de Lleida, per mitjà de la De-
legació de Pastoral Penitenciària, intenta servir a
les persones privades de llibertat. Tanmateix vol
ser pont per als qui accedeixen als beneficis peni-
tenciaris i vol facilitar el procés de tornar a la soci-
etat. També és objectiu d’aquesta Pastoral infor-
mar i sensibilitzar per evitar que ningú vagi a la
presó.

El Papa Francesc ens anima a que la Misericòrdia
de Déu arribi a tot el món i a totes les persones. La
presó no pot ser una excepció. Per això us invitem
a participar d’aquesta Jornada i conèixer la nostra
Delegació.

«Mi pensamiento se
dirige también a los
presos, que experimentan la limitación de su liber-
tad. El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una
gran amnistía, destinada a hacer partícipes a mu-
chas personas que, incluso mereciendo una pena,
sin embargo han tomado conciencia de la injusticia
cometida y desean sinceramente integrarse de
nuevo en la sociedad dando su contribución hones-
ta. Que a todos ellos llegue realmente la miseri-
cordia del Padre que quiere estar cerca de quien
más necesita de su perdón. En las capillas de las
cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez
que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su
pensamiento y la oración al Padre, pueda este ges-
to ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque
la misericordia de Dios, capaz de convertir los
corazones, es también capaz de convertir las
rejas en experiencia de libertad». Carta del Papa
con la que se concede la indulgencia jubilar.

MOTIVACIÓ:

«En aquest Any Sant, podrem realitzar l'experiència d'obrir
el cor a tots els qui viuen en les perifèries existencials més
contradictòries, que sovint dramàticament crea el món
modern. Quantes situacions de precarietat i patiment exis-
teixen avui en el món! Quantes ferides marquen la carn de
molts que no tenen veu perquè el seu crit s'ha afeblit i
silenciat a causa de la indiferència dels pobles rics. En
aquest Jubileu l'Església serà cridada a guarir encara més les
ferides, a alleujar-les amb l'oli de la consolació, a embenar-
les amb la misericòrdia i guarir-les amb la solidaritat i la
cura adient». MV núm. 15


