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VES EN PAU I NO PEQUIS MÉS!  

L’evangeli d’avui ens mostra Jesús que amb el gest i les paraules ens fan mirar dins 
nostre, desarmant els qui usen la llei per assenyalar i condemnar: ”Qui estigui net de 
pecat que tiri la primera pedra”.  
Jesús ha vingut a donar vida i no a condemnar, mou a conversió als qui volien 
garantir la llei amb les pedres. I mou al perdó al pecador.  
No podem dividir el món entre bons i dolents. Expliquen que un nen va preguntar: 

pare si matem tots els dolents, només quedaran els bons? El pare va respondre: No, fill meu, si matem tots els 
dolents només quedaran els assassins. 
El perdó passa per reconèixer el nostre pecat, ens ajuda a no creure’ns millors que els altres, i ens recorda que 
formem part d’una comunitat de pecadors... perdonats: “jo tampoc no et condemno”. El perdó ens convida a 
revisar-ho tot: “Ves en pau, i d’ara endavant no pequis més”.    Bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
  

 HA MORT EL NOSTRE BISBE FRANCESC PARDO: 
La missa exequial serà el proper dilluns dia 4 d’abril, a 2/4 de 12, a la Catedral de Girona. 
El mateix dia, hi haurà instal·lada una capella ardent a la Capella del Corpus de la Catedral. 
Estarà oberta des de les 8 fins a les 11 del matí. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A DARNIUS HAN REBUT EL BAPTISME: 

Carlota VILANOVA GORGOT i Guillem VILANOVA GORGOT,  
fills de Josep Maria i Carlota. (27 de març).  Moltes Felicitats! 

 

 A MAÇANET DE CABRENYS HA MORT I HEM PREGAT PER: 
Paquita PALOMERAS i PUNTUNET, † el 21 de març, a l’edat de 92 anys. Descansi en pau! 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
Diumenge de RAMS, 10: BENEDICCIÓ DE RAMS abans de la missa: Les Escaules 9,30; Agullana a les 
10,45 i Darnius a les 12,15. A Maçanet diumenge a les 14 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
 MAÇANET: Salvador Calabuig  i Teresa Viñas   AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà. 
 

 

 Perdonar, tot un repte Cinc coses que no són perdó cristià 

1.- Pensar que perdonant fem un favor a l'enemic. No és així perquè sovint ni se n’adorarà. Som nosaltres 
mateixos que ens alliberem d'aquest odi rancorós que ens rosega per dins. El perdó ens fa més lliures.  
2.- Perdonar no és pas dir "aquí no ha passat res". I tant que ha passat! no podem perdre de vista que el pecat 
enterboleix la nostra relació amb Déu, els germans i amb un mateix. Quan Jesús perdona a la dona adúltera li 
diu: Ves i no pequis més i no diu que no ha passat res. 
3.-Perdonar tampoc no és oblidar. Si oblidessis podríem tomar a caure en la mateixa ofensa. No som 
desmemoriats. Els qui usen l’expressió: "perdono però no oblido" esperant l’ocasió per la venjança tampoc no 
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han entès res. Si no ens recordéssim de les coses seríem uns inconscients. El perdó en canvi es dona a plena 
consciència. 
4.- No es tracta pas que les coses tornin allà on eren abans, molt probablement això no passa. Sovint una ferida, 
si és profunda, tot i que estigui curada deixa cicatriu tant en el cos com en l'esperit. 
5.- Tampoc no podem pretendre que l'altre canvií de vida. El perdó és cosa teva i no de l'altre. Perdonar és el 
camí per acollir el perdó de Déu ...així com nosaltres perdonem els nostres deutors. 
 

 XLIII – TROBADA DE SANTUARIS DE CATALUNYA I LES ILLES 
Els dies16-17-18 de març va tenir lloc la trobada anual dels Santuaris de Catalunya i les Illes. 
Com a membre del Patronat del Santuari Mare de Déu del Mont ja fa anys que hi assisteixo 
però si avui us escric no és per això que ja s'ha transformat part el programa del Mont. 
Aquest any i per primera vegada ens ha acompanyat Mn. Pere Lluís i amb ell hi hem apropat el 
nostre petit Santuari de les Salines que quan vaig veure la possibilitat em va fer molta il·lusió 
ja que de petita havia sigut el meu Santuari de referència des de la Vajol. 
Us imagineu Les Salines al costat de la Sagrada Família, Montserrat, Meritxell d'Andorra, Lluc 
de Mallorca. Toro de Menorca,  les dues Saluts de Terrades i de Sant Feliu de Pallarols, el 
Santuari Mare de Déu del Mont amb el que estic lligada des de fa més de 20 anys? 
Va ser un goig poder parlar amb els altres mossens del nostre Santuari de les Salines. 
Crec que hi haurà un abans i un desprès, no se que es pot fer però alguna cosa. 
No se com ho veieu? per començar podríem fer com una reunió de pobles i fer-nos amics de les 
Salines ja que és la mateixa Mare de Déu de tots els Santuaris i podríem començar per fer 
petites coses. 
Algú pensa com es podria fer? Algú te una idea? 
Només cal exposar-la o parlar-ne amb el mossèn. Crec que entre tots podem fer alguna cosa. 
Van ser tres dies de convivència, de compartir experiències, de conèixer altres santuaris i 
altres mossens i  gent que com nosaltres tenen cura dels santuaris. 
Van ser uns dies de pregària: Laudes, Eucaristia, Vespres però també dies de relax, 
convivència, amistats retrobades. 
Crec que va ser molt positiu per a tots i Mn. Pere Lluís  va retrobar  amics de quan ell va ser 
enviat per primera vegada com a sacerdot a Ciutadella. 

Paquita Caritg.   (La Vajol) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Tampoc jo no et condemno 

Jesús, Senyor 
tu que ets la Paraula de Déu, 
i ens parles en nom Déu. 
Gràcies per la paraula de vida 
que avui escoltem dels teus llavis: 
"Tampoc jo no et condemno". 

Tu que sense pecat 
has estat comptat entre les pecadors; 
tu que davant el Baptista 
et vas posar a la fila dels pecadors, 
tu ens estàs dient de part de Déu, 
que "Déu no vol la mort del pecador, 
sinó que es converteixi i visqui". 

"Ves-te’n en pau, -ens has dit- 
i d'ara endavant no pequis més". 
La teva paraula, el teu perdó, 
ens eixamplen el cor. 

Pere Codina Mas, publicat a “la missa de cada dia”, març 2007 


