CAMINS DE RETROBAMENT

Pregària
Comencem amb la lectura de la paràbola del
ll pròdig (Lc 15, 11-31). Acabarem també
amb el rés del Pare Nostre.

El Papa Francesc ha parlat en diverses ocasions
sobre la importància de perdonar. Durant la
catequesi que va realitzar sobre el Pare Nostre en
el any 2019, el Sant Pare va destacar que en
l'oració diem "perdoneu les nostres culpes, així com
nosaltres perdonem els nostres deutors"

El Papa Francesc recorda al capítol 7è de
l’encíclica Fratelli tutti que el procés de pau és
un compromís constant en el temps. "És un
treball pacient que busca la veritat i la justícia,
que honora la memòria de les víctimes i que
s'obre, pas a pas, a una esperança comuna, més
fort que la venjança". I per aquest procés és
indispensable la transparència i la preservació
de la memòria històrica, ja que "la veritat és
una companya inseparable de la justícia i de la
misericòrdia”.
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Si bé el perdó és indispensable per a la recerca
activa de la reconciliació, el Papa recorda que
perdonar no vol dir permetre que segueixin
trepitjant la pròpia dignitat i la dels altres. El
perdó reclama la necessitat que s'exigeixi
justícia. La clau, assegura el Papa, està en "no
fer-ho per alimentar una ira que emmalalteix
l'ànima personal i l'ànima del nostre poble, o per
una necessitat malaltissa de destruir l'altre que
desencadena una carrera de venjança”.
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Diàleg i pregària

1. "Tal com necessitem el pa, així necessitem el
perdó. I això cada dia".
2. "Si tu no perdones, Déu no et perdonarà. Pensem
ara que som aquí, si nosaltres perdonem, si som
capaços de perdonar. Si tu no ho aconsegueixes,
demana al Senyor que et doni la força per
aconseguir-ho: Senyor, ajudeu-me a perdonar "
3. " uan rebem una ofensa, sentim dolor, però
perdonem amb el cor. uan ens sentim odiats,
resem amb amor per aquesta persona que ens odia "
4. "Si tu no saps perdonar, no ets cristià. Seràs un
bon home, una bona dona, però no fas el que ha fet
el Senyor. És més: Si tu no perdones, no pots rebre
la pau del Senyor, el perdó del Senyor. Cada dia,
quan resem el Parenostre: 'Perdoneu-nos, com
nosaltres perdonem', és un 'condicional".
5. "Moltes vegades demanarem perdó al Senyor
justi cant, veient quina cosa dolenta han fet els
altres. Però l'actitud adequada és reconèixer que,
lamentablement, jo he pecat.

Gener 2021
6. "La vida humana té necessitat d'amor
autèntic, un amor com el de Jesucrist, ple de
misericòrdia, que perdona i acull sense
condicions. No podem sobreviure sense
misericòrdia, tots tenim necessitat del
perdó. Per això, si matar signi ca destruir,
suprimir o eliminar a algú, no matar és, en
canvi, tenir cura, valoritzar, incloure i
perdonar els altres ".
7. "Perdó és una paraula molt difícil de
pronunciar. Saber reconèixer-la i demanar
disculpes, fa molt bé. Hem de saber dir
“perdó” i “gràcies!”
8. Déu no és un déu rigorós que derrota el
mal amb el poder en lloc del perdó. Déu
salva amb misericòrdia, amb amor, no amb
la força. Ell proposa sense imposar-se. Per
perdonar cal deixar de banda la pretensió
de creure'ns justos, i que els dolents són els
altres. Cal sentir la necessitat d'anar al
Senyor, que ens està esperant per perdonarnos.

Diàleg
Com perdonem? uines di cultats hi
experimentem? Sabem demanar
perdó? Acceptem el perdó dels altres?
Anem a cercar el qui “ens costa” o ens
ha ofès? Sabem construir camins de
diàleg i pau amb qui pensa diferent?

