Glossa

Una nova ajuda per al perdó
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Els paràgrafs que la carta apostòlica Misericordia et misera dedica al tema del perdó (núms. 1-4. 8-12) em són
ocasió per suggerir una nova preparació per a viure el
sagrament de la reconciliació en aquest temps d’Advent.
El Papa mostra el misteri del perdó a través del relat de
la dona adultera (Jn 8,1-11). Recorre al comentari que en
fa sant Agustí: “Quedaren només ells dos: la miserable i la
misericòrdia”.
El començament del relat presenta una multitud davant
de Jesús. La conversa posa de manifest el pecat de cadascun dels presents. Es descobreix el pecat públic i escandalós d’aquella dona i els pecats amagats i hipòcrites de
la multitud que la jutjava i condemnava. L’examen que
propicia Jesús és molt senzill: un llarg silenci; unes paraules interpel·ladores adreçades a la consciència; i, de
nou, un silenci “que ajuda a que la veu de Déu ressoni en
les consciències, tant de la dona com dels seus acusadors”
i porta a la presa de consciència del propi pecat.

En aquesta adoració que proposo, caldria propiciar que
tots sentíssim la mirada de Jesús, que poguéssim quedar-nos a soles amb ell per a manifestar-li el nostre pecat i experimentar les seves paraules de perdó. Aquest
encontre de misericòrdia té forma sagramental: es
Enguany la preparació comunitària al sagrament de la produeix en el sagrament de la reconciliació. Durant
reconciliació podria ser un temps d’adoració eucarística aquesta adoració eucarística, un nombre suficient de
a l’estil de la iniciativa 24 hores per al Senyor. Tots, en si- sacerdots han d’estar disponibles per a escoltar les
lenci, davant de Jesús sagramentat i de les seves paraules. confessions i donar l’absolució, perquè, com diu el Papa,
“ningú que s’hagi penedit sincerament se l’impedeixi acEn l’episodi evangèlic tothom va marxar menys l’adul- cedir a l’amor del Pare, que espera el seu retorn, i a tots
tera. Els que van marxar ho feren perquè havien vingut se’ls ofereixi la possibilitat d’experimentar la força alliamb malícia, perquè no estaven disposats a reconèixer el beradora del perdó”.
seu pecat, perquè Jesús no va llegir en els seus cors, a diferència de la dona, el desig de ser compresos, perdonats No cal que cada parròquia faci una vetlla d’adoració i de
i alliberats. La que es va quedar a soles davant de Jesús reconciliació com aquesta. Potser és suficient que tingui
va experimentar les seves paraules plenes de misericòr- lloc en les parròquies de referència i que, sense que nedia i capaces de transformar la seva vida: “tampoc jo no et cessàriament duri 24 hores, ofereixi un horari per facilicondemno. Vés, i d’ara endavant no pequis més”.
ti a tothom l’alegria del perdó.
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