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L’Arxiprestat del maresme es va unir per celebrar junts el sagrament de la
reconciliació per preparar la Setmana Santa
07 abril, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El passat dia 4 d’abril, a les 20:30 h, va tenir lloc la celebració penitencial a l’arxiprestat de Mataró. L’Arquebisbe de
Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, va presidir la celebració a la Basílica de Santa Maria de Mataró, que va comptar amb
l’ajuda de 21 preveres de l’arxiprestat per poder oferir el sagrament del perdó als més de 400 assistents

El Papa també es confessa
El Sr. Bisbe va recordar que la millor manera de preparar-se per la Setmana Santa, que ja és
a les portes, és rebent el sagrament del perdó. Com a exemple, va recordar que el Papa
Francesc és el primer que “es posa de genolls per confessar-se” ja que ell, com tots, també
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necessita demanar perdó a Déu. Entre totes les virtuts, el bisbe de Barcelona va remarcar
que la humilitat és la més important ja que “davant d’una persona humil, el dimoni no hi pot
fer res”. També és la humilitat la que fa que una persona demani perdó als altres i s’apropi al
sagrament de la reconciliació per demanar perdó a Déu.

El pecat, manca d’amor
L’Arquebisbe va deﬁnir el pecat com “una manca d’amor a Déu i als germans. Pequem
perquè encara no estimem prou”. Va recordar que tot pecat és una ofensa a Déu. L’evangeli
que es va llegir per la celebració va ser el de “Llàtzer el pobre”, que mostra l’altre com a un
do. Mons. Joan Josep Omella va recordar que veure l’altre com a un do “no només és donar
diners o menjar al qui no en té, o ajudar a qui ho necessita,. També és no criticar, no parlar
malament dels altres”. També va deixar entendre que tots, mossens i laics, cal que
demanem perdó per les crítiques o per les vegades que no s’ha parlat bé d’algú. Va acabar la
celebració felicitant a tots els presents i va encoratjar-los a seguir lluitant per a ser sants.
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