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EL PERDÓ 

 
Perdonar, estar disposats a perdonar,  és una assignatura pendent en 

molts cristians. A tots ens costa perdonar. Endemés, encara a 
vegades se sent a dir, en boca d’algun cristià,  aquella malaurada 

frase  «jo perdono, però no oblido». Per  a un cristià, perdonar és un 
deure bàsic i, segons Jesús, s’ha de saber perdonar fins a «setanta 

vegades set», és a dir, sempre.  
 

És un gran estímul trobar de tant en tant exemples bonics de perdó, 
persones que, creients o no, són capaces de perdonar. Així, fa pocs 

dies, a la premsa hi havia aquest exemple extraordinari de perdó. Els 
fets són aquests:  el 15 d’abril del 2003, en la marató de Boston, el 

jove  de 21 anys Tsarnàiev, va fer esclatar dues bombes que van 
matar  en  Martin, un nen de vuit anys,  i dues persones més, i va fer 

més de tres-cents ferits, entre ells els pares d’en Martin. Recentment 

Tsarnàiev ha estat declarat culpable i no l’espera cap altra fi que la 
pena de mort o la cadena perpètua. Els pares d’en Martin van 

escriure una carta al Boston Globe en la qual sol·liciten  que no 
s’imposi la pena capital a Tsarnàiev. 

  
Els pares del nen Martin, de vuit anys, són una gran lliçó de perdó per 

a tothom qui la vulgui veure o entendre. 
 

Cada vegada que resem el parenostre diem una frase que, si ens hi 
fixem bé, fa pensar: demanem a Déu que ens perdoni les culpes 

«com nosaltres perdonem els nostres deutors». Si Déu actués com 
nosaltres, el perdó seria molt escàs...  Per tant, com hem dit, el 

perdó és i hauria de ser una característica essencial de la nostra vida, 
una actitud fonamental en la nostra vida cristiana. 

 

Els pares d’en Martin, que no sabem si són creients o no, tot i haver 
perdut el seu fill, demanen que no es condemni a mort el terrorista 

Tsarnàiev. Cal molt coratge per a fer una petició d’aquesta mena, cal 
tenir ben clar que la violència no s’arregla creant més violència  i cal 

tenir els  drets humans en gran estima. 
 

Exemples com el dels pares d’en Martin ens haurien d’ajudar a anar 
creant una consciència personal i col·lectiva que quan Jesús ens 

demana de perdonar «setanta vegades set», no ens demana la lluna 
sinó quelcom que està al nostre abast.  

   
El mossèn 



AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 28: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 30: pels difunts de la família Morera 

Blancafort; pels difunts de la família Bayés Coma; diumenge, dia 
31: pel poble de Viladrau.  

 
 

INFORMACIONS  
 

PELEGRINATGE A LOURDES: Del 13 al 17 de juny tindrà lloc el 
48è pelegrinatge a Lourdes amb malalts i minusvàlids. És organitzat 

per les hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes de Vic i Solsona. 
Enguany presidirà el pelegrinatge Mons. Xavier Novell, bisbe de 

Solsona.   
 

LA VERGE DE L’EROLA, A LA PARRÒQUIA: dissabte passat, una 
colla de voluntaris, va anar al santuari de l’Erola a  buscar, com s’ha 

fet aquests darrers anys, la imatge de la Verge i la van portar a 

l’església parroquial, on s’estarà fins el dia de l’aplec. Els en donem 
sincerament les gràcies, perquè fan possible que les persones grans 

del poble vegin de prop la imatge de la Verge i puguin pregar davant 
d’ella. Exhortem tots els feligresos a venir a l’església a pregar davant 

la imatge de la Mare de Déu de l’Erola, sobretot tenint en compte que 
el mes de maig és el mes tradicionalment dedicat a Maria, la Mare de 

Déu.  
 

PRIMERES COMUNIONS: encara que faltin dies, comencem a 
anunciar que el dissabte, dia 6 de juny, a les 6 de la tarda, tres 

nens i dues nenes del poble rebran la primera comunió. Tothom és 
convidat a participar-hi. Després també hi haurà missa a les 19,30 

(2/4 de 8 del vespre), com cada dissabte.  
 

 


