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SANCTI SPIRITU: EL LLOC SAGRAT DE LA RECONCILIACIÓ I 
PERDÓ 
 

 Motivació per a la proposta 
 
Com es curen les ferides de l'ànima? Com es viu amb el dolor que uns altres ens han 
provocat, amb la traïció i l'abandó sense que l'amargor ens envaeixi i ens provoqui 
venjança i entossudiment? 
Tots sofrim, però no totes les causes del sofriment són comparables. Els grans homes i 
dones que han estat burlats, violentats, ultratjats, calumniats són els que, al final, viuen i 
moren en pau i en perdó, malgrat tot. 
 
La proposta i l'aventura en aquest lloc sagrat és LA RECONCILIACIÓ I EL PERDÓ. 
Tots portem dins petites o grans ferides sense curar, algunes enquistades de les quals ni 
tan sols volem parlar per a no reviure el dolor. Alguns noms que ens han fet tant de mal, 
que no volem tornar a pronunciar, i els deixem aquí oblidats. 
 
Mantenir obertes les ferides al final ens fa molt mal perquè s'infecten. Cal ser valent per a 
fer el primer pas i voler sanar aquestes ferides. No per fora sinó, en primer lloc, per dins. A 
vegades, no volem sanar les ferides i preferim que ens signa fent mal perquè això ens 
assegura que som víctimes i podem autocompadir-nos.  
 
Reconèixer que sigui el que sigui el que m'ha provocat una ferida, una situació, o una 
persona en qui poso la culpa, el que necessita quedar alliberat sóc jo, exigeix estar disposat 
per tant a pronunciar per dins la paraula PERDÓ. Jo haig de fer el primer pas. 
 
Et convido a fer aquest esforç gratuït, a permetre que l'ofensa es quedi en el passat, en una 
altra etapa anterior de la teva vida. Et proposo que siguis capaç de seguir endavant en el 
teu camí, sabent que la ferida està, però no necessites venjança, no et lliga, no t'impedeix 
continuar. Tu no ets la teva ferida, i no pots quedar-te pegat a ella. És difícil perquè hauràs 
de reconèixer que segurament li has donat massa poder, i que perdràs la teva seguretat, la 
teva raó… però guanyaràs en llibertat, a poder seguir el camí sense armadura ni defenses. 
Et convido que creguis que la ferida pot anar-se cicatritzant si deixes que la vida continuï 
entrant en tu i reconeixes que tots tenim errors i no són tan importants. 
 
La proposta és: RECONÈIXER EL TEU DOLOR, TORNAR A ELL, NO ENTERRAR-LO, PERÒ NO 
QUEDAR-TE PEGAT A ELL. No permetis que ompli la teva visió per a no deixar-te veure ni 
sentir res més. No ho reprimeixis, però no el absolutices. Continua caminant i tractant de 
comprendre a tantes altres persones que també van al teu costat amb les seves ferides, 
més profundes, més grans. I demana la pau perquè si li ofereixes pau a la vida, i als altres 
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ferits del camí, la vida i els altres et retornaran la seva pau. Ofereix el perdó i aquest perdó 
et farà lliure. 
 

🕮 Text d’ Enric d’Ossó  
 

“Santo Espíritu del Monte, en Gilet, Valencia. Aquí llegué buscando un mayor 
silencio para curar mis heridas. Llegué con dolor en el corazón y encontré en su 
retiro un enorme gozo y una gran paz. La comunidad franciscana me acogió con 
cariño a mi llegada y Dios me abrió los brazos al final. “Si el cielo es tan hermoso por 
fuera ¿qué será por dentro?” 
 
“Nuestro corazón está creado para amar.  
Así como el sol está creado para alumbrar y el fuego para calentar,  
así el corazón humano está creado para amar.  
Sólo amando puede ser feliz.  
El amor es nuestro peso, nuestro centro, y siempre tiende a él, no lo puede evitar.  
Dale riquezas, dale honores, dale gloria, dale deleites a tu corazón... 
 Si no le das amor, siempre gemirá y será infeliz,  
porque todas las cosas tienen su fin,  
y sólo alcanzando este fin, tiene paz y felicidad.  
Y el fin de nuestro corazón es el amor, amar y ser amado” 

(Del Amor a Jesucristo"Enrique de Ossó, después de sus últimos Ejercicios 
Espirituales en Sancti Espíritu, Enero de 1896. Publicación póstuma) 

 

 

🖎 Orientació per a la vida: oració, reflexió, contemplació ... 
 
Et sents aquí i ara, en aquest moment de la teva vida, lliure per a estimar?  
Hi ha ferides que et limiten i condicionen i et van reduint la pau, les relacions, la satisfacció 
de la vida? 
Tens experiències concretes de “perdó alliberador”? T'animes a fer aquesta experiència 
ara? Què necessites? Pots fer el primer pas? 
 

♪ Cant final 

 
“Perdón”   (Jésed, La alegría del amor) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_5BrOUxVl54

