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“El Jubileu comporta també la referència a la indulgència” (Misericordiae vultus, nº22). La doctrina
de les indulgències s’inicia amb la praxi  penitencial  de l’Església antiga,  la qual exigia que els
penitents oferissin, mitjançant una dura i llarga penitència, proves palpables del seu canvi de vida.
La  indulgència  comportava  la  condonació  de la  penitència  eclesiàstica  pública  que  s’havia  de
realitzar per períodes de temps parcial o total. Aquesta condonació es realitzava per mitjà de visites
a Basíliques –entrant per la Porta Santa-, peregrinacions, almoines, donacions, expedicions a Terra
Santa, pràctiques penitencials...  Progressivament s’independitzà la concessió d’indulgències del
procés penitencial per dependre del Papa. El primer Jubileu és de Bonifaci VIII el 1300. Al final de
l’Edat Mitjana creixeren els abusos durament criticats per Luter i contrarrestats pel Concili de Trento
que precisà el valor salvífic de les indulgències, tot aconsellant usar-les amb moderació.
 
PAPA FRANCESC:  DOS DOCUMENTS DEL JUBILEU:  LA BUTLLA DE CONVOCATÒRIA:  “MISERICORDIAE

VULTUS” (BUTLLA) del 11.IV.2015 i la CARTA SOBRE EL JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA del 1.IX.2015, que
representen una notable renovació teològica i canvi –també lingüístic!- respecte el Document de
Pau VIè sobre les indulgències de 1967, sintetitzat al Catecisme, ns.1471-1479, i représ a la Butlla
del  Gran Jubileu del  2000 per  Joan-Pau II.  El  Papa Francesc afronta  de forma nova aquesta
delicada qüestió en bé d’una pastoral arrelada en la Misericòrdia del Pare. Heus ací les novetats: 

1) es parla de VIURE, OBTENIR I CELEBRAR LA INDULGÈNCIA i no de ‘guanyar-la’;
2) la INDULGÈNCIA és  descrita  com  “La  misericòrdia  de  Déu  que  es  transforma  en

INDULGÈNCIA del Pare que a través de l’Església, Esposa de Crist,  arriba al pecador
perdonat  i  l’allibera  de  tot  residu  del  pecat,  HABILITANT-LO A OBRAR AMB CARITAT,  a
CRÉIXER EN L’AMOR més que no pas a recaure en el pecat” (BUTLLA).

3) l’objecte de la indulgència ja no és expressat amb la fòrmula clàssica i actualment poc
entenedora  de  “pena  temporal”,  sinó  que  es  refereix  a  “LES CONSEQÜÈNCIES DELS

NOSTRES PECATS”,  ja  perdonats  pel  Sagrament  de  la  Penitència/Reconciliació,  que
malgrat  el  perdó  rebut  deixen  una  “EMPREMPTA NEGATIVA EN ELS NOSTRES

COMPORTAMENTS I PENSAMENTS,  COM UN RESIDU DEL PECAT”  (BUTLLA i  CARTA).  Sant
Tomàs d’Aquino els descriu com “la taca” i “les relíquies” que deixa el pecat;

4) no es parla de diferència entre indulgència “PARCIAL” I “TOTAL”, facil.litant una visió més
qualitativa –“créixer més en l’amor”- i expressant sempre la INDULGÈNCIA EN SINGULAR;

5) el voler viure la INDULGÈNCIA pressuposa acollir la “crida a la perfecció” (cf. Mt 5,48), ja
que a més de complir els Manaments es va més enllà amb les Obres de Misericòrdia. 

6) les pregàries pels vius i pels difunts parteixen de la comprensió de l’Església entesa,
sense altres qualificacions, com a “Comunió dels Sants” (BUTLLA I CARTA).

7) LA SEVA CELEBRACIÓ: es proposen de forma nova dos models complementaris (CARTA):
A/: El MODEL RITUAL el més habitual amb tres moments:

1) “Pelegrinatge breu vers la Porta Santa –designada pel bisbe diocesà-, com a signe del desig
profund de vertadera conversió”;

2) “Moment unit al Sagrament de la Reconciliació i a la celebració de l’Eucaristia amb una reflexió
sobre la Misericòrdia”;

3) “Professió de fe i pregària pel Papa i per les seves intencions: ‘que porta en el cor pel bé de
l’Església i del món sencer’”.

B/  El  MODEL TESTIMONIAL,  que és una forma nova!,  que parteix del  fet  que
segons diu el papa Francesc: “cal redescobrir la riquesa de les obres de misericòrdia corporals
i espirituals, donat que l’experiència de la misericòrdia, de fet, esdevé visible en el testimoni de
signes concrets com Jesús mateix ens va ensenyar”. D’aquí es segueix que “CADA COP QUE

UN FIDEL VIU PERSONALMENT UNA O MÉS D’AQUESTES OBRES OBTINDRÀ CERTAMENT LA

INDULGÈNCIA JUBILAR”.


