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Segona Jornada Mundial dels Avis i de 

la Gent Gran 

 
En celebrar-la, ja per segona vegada, la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran 

entra a la quotidianitat de la pràctica pastoral de les nostres comunitats eclesials i està 

cridada a convertir-se en una tradició. 

L'atenció als avis i als ancians, en realitat, no pot ser una cosa extraordinària ja que 

la seva presència no és excepcional sinó un fet constatat a les nostres societats. El Sant 

Pare ens convida a prendre consciència de la seva rellevància a la vida dels nostres països 

i comunitats i a fer-ho no de forma episòdica, sinó estructural. És a dir, no es tracta de 

perseguir una urgència, sinó de posar les bases d'una pastoral a llarg termini que haurem 

de seguir durant dècades. Al cap i a la fi, en alguns llocs del món –especialment a Europa i 

Amèrica del Nord– representen el 20% o més de la població. A les nostres comunitats, per 

tant, s'imposa un canvi de perspectiva, deixant de banda les visions que fan aparèixer els 

ancians com a persones llunyanes i alienes de les quals cal ocupar-se’n. 

En la perspectiva d'un compromís destinat a desenvolupar-se durant un període 

llarg de temps, les catequesis que el Sant Pare dedica a la vellesa tenen una rellevància 

especial. Ofereixen una reflexió articulada i innovadora sobre aquesta edat de la vida i 

poden servir de base tant per a la pastoral immediata de preparació de la Jornada d´aquest 

any com per a la planificació a llarg termini. 

Les catequesis i el missatge del Sant Pare per a la segona Jornada Mundial dels Avis 

i la Gent Gran són al centre d'aquest kit pastoral i contenen una rica gamma d'indicacions 

que poden ser utilitzades, si cal, adaptant-les als diversos contexts. 

Tant la catequesi com el missatge es poden trobar en aquest enllaç: 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/ca/eventi/2022/ii-giornata-

mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html  
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La Jornada d'aquest any arriba en un moment particular marcat inesperadament 

per la guerra. En el seu missatge, el Sant Pare reconeix un vincle entre el testimoni esvaït 

dels que van viure la Segona Guerra Mundial i el ressorgiment del conflicte a Europa. Per 

això, demana als avis i als grans que siguin "artífexs de la revolució de la tendresa" i que 

visquin la pregària per la pau de manera especialment intensa, a Ucraïna i fora. 

La missió que el Sant Pare confia als ancians en aquesta conjuntura particular 

mostra la seva convicció en la vocació pròpia i especial dels avis i dels ancians que els 

converteix en una part rellevant del sant poble fidel de Déu. Aquesta és la veritable 

alternativa a la cultura del descart: no es tracta de fer un gest de caritat o de pidolar un 

tracte una mica millor, sinó d'afirmar la centralitat dels ancians a la societat i dels avis a la 

família. 

Tot seguit, enumerem algunes senzilles indicacions que, esperem, siguin d'ajuda 

per organitzar la propera Jornada, però estem segurs que cadascú de vosaltres podrà 

trobar de forma creativa la manera més adequada de celebrar-la, partint del seu propi 

context pastoral. 

Conscients de la varietat d'iniciatives que es van dur a terme amb motiu de la 

primera Jornada i de les que, esperem, en marcaran també la segona, hem desenvolupat 

un logotip que es podrà utilitzar lliurement i que permetrà identificar aquestes iniciatives 

amb la Jornada. El logotip representa una abraçada; adjunta, podreu trobar una explicació 

detallada. 

Amb l'esperança que la segona Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran  

contribueixi a contrarestar la cultura del descart i a convertir els avis i els grans en 

protagonistes de la vida de les nostres comunitats, us enviem una cordial salutació al 

Senyor, 

 

 

P. Alexandre Awi Mello, I. Sch. 

Secretari 
Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida 

 

 

Card. Kevin Farrell 

Prefecte 
Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida 
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Indicacions pastorals 

Visita als ancians que estan sols 

● La segona Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran se celebrarà en una 

situació en què a molts països s'ha superat l'emergència sanitària, cosa que 

permetrà prendre iniciatives amb més llibertat i posar al centre de cadascuna 

la trobada i l'abraçada personal. 

● Perquè el missatge de proximitat i consol que la Jornada vol expressar arribi 

a tots -fins i tot als més aïllats- us demanem que visiteu els vostres avis i els 

avis que estan sols a la seva comunitat i els transmeteu el missatge del Sant 

Pare. 

● La visita, signe tangible de l'Església en sortida, és una manera de reafirmar 

que els grans, sobretot els que estan més sols, són al centre de les nostres 

comunitats. 

● La visita manifesta l'opció personal d'aixecar-se i anar amb promptitud cap 

als altres (cf. Lc 1,39), com va fer Maria per visitar la seva anciana cosina 

Isabel. 

● La visita pot ser una oportunitat per portar un regal, com una flor, i llegir junts 

la pregària de la Jornada. 

● La visita a un ancià només és una de les possibilitats per obtenir la Indulgència 

Plenària concedida amb motiu de la Jornada. 

● La trobada entre joves i grans, l'amistat que en pot sorgir, és un dels signes 

que "en la vellesa seguiran donant fruits". 
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● Per difondre el missatge de la Jornada, podeu publicar fotos de les visites a 

les xarxes socials amb el hashtag #AbuelosyMayores 
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La preparació de la Jornada amb els ancians 

● Els ancians són els principals beneficiaris de les activitats de la Jornada. A ells 

s'adreça el missatge del Sant Pare. 

● És important garantir que el major nombre possible de persones grans 

participi en persona a la litúrgia dominical celebrada amb motiu de la 

Jornada. 

● Es pot convidar els ancians de la parròquia o de la pròpia realitat eclesial a un 

moment de reflexió sobre el missatge del Papa per a la Jornada que pot ser 

distribuït a tots els participants. 

● A través de les visites a les persones grans que estan soles, es pot fer arribar 

el text del missatge als que no poden assistir a les reunions. 

● A tots els avis i a tots els ancians a qui s'arribi amb motiu de la Jornada se'ls 

poden confiar les intencions de pregària del Sant Pare acompanyades de les 

intencions especials de la pròpia comunitat. 

La preparació de la Jornada amb els joves 

● Es pot convocar els joves de la comunitat unes setmanes abans de la Jornada 

per explicar-la i assegurar-se que arriben al màxim nombre possible de 

persones grans amb les visites. 

● Així mateix, els joves es poden trobar després de la celebració per compartir 

els fruits de les trobades. 

● Els joves poden organitzar campanyes socials per difondre els continguts de 

la Jornada utilitzant el hashtag #AbuelosyMajores  
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Indulgència plenària  

● La Penitenciaria Apostòlica va promulgar un decret pel qual es concedia la 

indulgència plenària amb motiu de la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran. 

● Pels ancians, és possible obtenir la indulgència participant en una de les Misses 

celebrades amb motiu de la Jornada. 

● Considerant que algunes persones grans no poden assistir a la Missa en persona 

per motius de salut, la indulgència s'estén als que hi participen a través de la 

televisió, la ràdio o la web. 

● La indulgència es concedeix també a tots aquells que, amb ocasió de la Jornada, 

fan una obra de misericòrdia visitant un ancià que està sol. 
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Suport litúrgic 
● Que una de les Misses del diumenge 24 de juliol es dediqui a celebrar la 

Jornada amb els avis i la gent gran de la parròquia o comunitat. 

● Per afavorir la presència de la gent gran a la Missa, els membres de la 

comunitat poden implicar-se en l'organització del transport per a aquells que 

no puguin desplaçar-se per ells mateixos. 

● Durant la celebració, els joves de la parròquia o de la comunitat poden 

transmetre el missatge del Sant Pare als avis i a la gent gran. 

● El 24 de juliol i els dies immediatament anteriors i posteriors, es poden 

programar celebracions litúrgiques de la Jornada a hospitals i residències de 

gent gran, implicant, quan sigui possible i d'acord amb les normes sanitàries, 

els membres de la parròquia perquè les Misses siguin degudament animades. 

● La col·lecta de les Misses del dia es pot dedicar a donar suport a projectes en 

favor dels ancians pobres de la pròpia comunitat. 
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Suggeriments per a la pregària dels fidels 

● Per tots nosaltres, els grans, perquè ens convertim en artífexs de la revolució 

de la tendresa i perquè ensenyem a tots a mirar els seus germans amb la 

mateixa mirada que nosaltres mirem els nostres estimats nets. Preguem el 

Senyor. 

● Pels joves, perquè surtin amb alegria a la trobada dels ancians i els mostrin la 

tendresa de Déu. Perquè el món s'ompli de l'alegria desbordant d'una nova 

abraçada entre joves i grans. Preguem el Senyor. 

● Per tots nosaltres, avis i àvies, perquè fins i tot a la vellesa donem fruits de 

saviesa per a les nostres famílies, i perquè aprenguem a transmetre el tresor 

de la fe als nostres nets i a la següent generació. Preguem el Senyor. 

● Perquè tots nosaltres, avis i àvies, no tinguem por d'intercedir per la salvació 

del món, com va fer Abraham, perquè la pau arribi a tot arreu i especialment 

a Ucraïna. Preguem el Senyor. 

● Perquè l'Església, que avui celebra a tot arreu la Jornada Mundial dedicada a 

la gent gran, sigui cada cop més una llar acollidora per als avis i la gent gran. 

Pel Papa Francesc perquè el Senyor beneeixi i protegeixi el seu ministeri. 

Preguem el Senyor. 
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Benedicció final 

 

Benedicció d´una llarga vida 

Déu de misericòrdia, 

que heu donat als vostres fills, el do d'una llarga vida, 

concediu-los la vostra benedicció; 

Feu que sentin la dolçor i la força de la vostra presència: 

que, mirant enrere. 

s'alegrin per la vostra misericòrdia. 

i mirant al futur 

perseverin en l'esperança que no mor. 

A Vós la lloança i la glòria pels segles dels segles. 
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