
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE VII DE DURANT L’ANY -CICLE A-     
-23 de febrer del 2014-   FULL PARROQUIAL n. 217 

 

«AMB EL COR PLE DE PERDÓ» 

Parlar del perdó és fàcil; perdonar, però, ja és una altra cosa. A tots 

ens costa molt de perdonar. I no obstant, això hauria de ser una de 

les actituds essencials que hauria de definir la vida de tot cristià. En 

la Bíblia, la paraula perdó no costa pas de trobar: Jesús en parla 

sovint i explica paràboles que manifesten el perdó de Déu. Potser 

l’episodi que recordem més de Jesús sobre el perdó és  el moment en 

el qual l’apòstol Pere li pregunta «Senyor, quantes vegades hauré de 

perdonar al meu germà les ofenses que em faci? Set vegades? I 

Jesús li respon: No et dic set vegades, sinó setanta vegades set». És 

a dir, cal perdonar sempre. I també, segurament, recordem el 

moment que Jesús, clavat a la creu, diu: «Pare, perdona’ls, que no 

saben el que fan». I en la carta de sant Pau als Efesis llegim: «Sigueu 

bondadosos i afectuosos els uns amb els altres, i perdoneu-vos tal 

com Déu us ha perdonat en Crist».    

Perdonar ens costa i, tot així, cada dia, quan resem el Parenostre, 

dirigint-nos a Déu diem: «Perdoneu les nostres culpes així com 

nosaltres perdonem els nostres deutors». I la pregària cristiana arriba 

fins al perdó als enemics.  

I, perdonar de debò, qui ho fa?  Podem respondre: Nelson Mandela.  

Aquest home que va ser el símbol de la lluita contra l’Apartheid, el 

primer president negre de Sudàfrica, que va estar tancat a la presó 

27 anys en condicions penoses, amb la seva conducta admirable va 

donar testimoni del que vol dir perdonar. En un programa radiofònic 

de fa pocs dies, tot fent memòria de la mort d’aquest gran home, un 

atleta sudafricà digué les paraules següents: «El que més em va 

impressionar de Nelson Mandela és que després d’haver estat 

empresonat 27 anys, va sortir de la presó amb el cor ple de perdó».   

«Amb el cor ple de perdó», vet ací una frase que hauríem de recordar 

i que contrasta totalment amb aquella altra frase que tots hem sentit 

dir algunes vegades: «perdonar, sí; però oblidar, mai».  

La fe cristiana ens demana d’emprendre el mateix camí que Nelson 

Mandela: tenir «un cor ple de perdó», fins i tot envers els nostres 



enemics. Sant Francesc d’Assís ja ho deixà dit en aquella bella 

pregària: «On hi hagi ofensa, hi posi perdó. (...) és perdonant que 

som perdonats».   

Per provar-ho, no quedem.  

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, 27: per un difunt de la 

parròquia; dissabte, dia 1 de març: per Jaume Masvidal i Planas, 

difunt; diumenge, dia 2: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS 

VIA CRUCIS: De cara a ajudar a viure millor el temps quaresmal, estem 

preparant un llibret, de la mateixa mida que el que conté la visita espiritual 

a la Mare de Déu de l’Erola, amb un via crucis. El començarem a repartir el 

dimecres de Cendra. En aquest llibret hi haurà les fotografies de les 

estacions del via crucis que tenim a l’església parroquial, són imatges molt 

boniques i ara tindrem ocasió de veure-les de prop. Les ha fotografiades en 

Josep Sansalvador i Font. El text del via crucis, molt breu, l’ha escrit el 

mossèn. Seria molt bona cosa que durant la Quaresma, almenys un cop 

cada setmana, féssim a casa, sols o en família, el viacrucis. A la parròquia, 

ja sabeu que es fa els divendres.   

   

L’ANTÍFONA DEL SALM RESPONSORIAL 

El salm responsorial és un moment de pregària que fem durant la missa, en 

la Litúrgia de la Paraula, i que el fem servint-nos precisament de la mateixa 

Paraula de Déu.  

La millor manera de proclamar el salm és que un salmista canti les estrofes 

i l’assemblea respongui amb el cant de l’antífona. Així és com millor es crea 

el clima de pregària que pertoca a aquest moment. De manera que, allà on 

sigui possible, i almenys en les festes importants, així s’hauria de fer.  

Si no es pot fer així, el que cal intentar sempre és que la lectura de les 

estrofes del salm s’alterni amb una antífona cantada per l’assemblea. Si pot 

ser la que posa el leccionari, millor. Però si no, no costa gaire buscar una 

altra antífona coneguda i que lligui amb el salm, i cantar-la.  

(Extret de la publicació «MISSA DOMINICAL»)   

 


