Diumenge 13 de novembre, el P. Abat va presidir l’Eucaristia d’acció de
gràcies per aquest Jubileu extraordinari

Montserrat valora positivament
l’Any de la Misericòrdia
El rector del Santuari, P. Joan M. Mayol, assegura que s’ha notat un
augment de romeries d’un sol dia, més participació en la missa
conventual i que moltes persones han seguit
el ritual de travessar la Porta Santa
Montserrat, novembre de 2016. El proppassat diumenge 13 de novembre, el P. Abat Josep M.
Soler va presidir l’Eucaristia d’acció de gràcies pel Jubileu extraordinari de la Misericòrdia, que es
va tancar aquest dia. Aquest any “ha estat un temps de Gràcia, amb un balanç positiu d’una més
gran consciència del paper central de la misericòrdia en la vivència de la fe cristiana”, ha afirmat el
rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat, el P. Joan M. Mayol.
“Juntament amb les habituals romeries de pobles, viles i ciutats –ha apuntat el P. Mayol-, s’ha
notat un augment de romeries d’un sol dia”. “Els actes que han presentat més concurrència a
l’hora de celebrar el jubileu han estat la participació en la missa conventual del Santuari, el ritual
de travessar la Porta Santa de la Misericòrdia, l’assistència a la conferència adreçada a tots els
pelegrins El rostre de la Misericòrdia, la celebració del sagrament de la reconciliació, ja sigui
comunitàriament o de forma particular. Tots ells han pogut tornar a casa no sense venerar la
Santa Imatge de la Mare de Déu de Montserrat, “que continua manifestant als fidels el consol, la
pau i el goig del rostre de la misericòrdia representat en ella en l’eterna joventut, que simbolitza la
figura romànica de Jesús Infant”, ha dit el rector del Santuari de Montserrat.
“La misericòrdia no s’acaba aquest any –ha afegit el P. Joan M. Mayol-. Aquest Any Sant ha estat
un temps relativament breu que ben segur ha conformat un renovat tarannà en el mateix
pelegrinatge que tota l’Església va fent enmig del món, maldant de ser tota ella misericordiosa
com el Pare”.
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