
 

ALTRES IDEES TRANSMESES PER SEBASTIÀ TALTAVULL DURANT LA 1a 
JORNADA DE FORMACIÓ DEL CPM DE LES DIÒCESIS DE BARCELONA, 

TERRASSA I SANT FELIU EL 14 DE NOVEMBRE DE 2015 A LA PARRÒQUIA 
VERGE DE LA PAU 

 
ECOS DEL SÍNODE DE LA FAMÍLIA 

 
Preparació al Matrimoni: contínua i acudint a l'Evangeli. El que s'espera de nosaltres 
com acollidors i acompanyants del procés és transmetre una experiència de Fe. No 
s'esperen les nostres idees, sinó les nostres experiències. No diguem més de Déu del 
que va dir Jesús. Per saber de Déu hem d'anar a l'Evangeli. 
Què cal fer per trobar-nos amb Jesús ?. Si busques a Déu és que ja l´has trobat, 
perquè és Ell el que t'impulsa a buscar. 

 
MISERICÒRDIA 

 
MISERICÒRDIA: AMOR AL MISERABLE 
Quan veus a una altra persona patir, i tu pateixes amb ell, tens dolor per l'altra, això és 
la misericòrdia. Donar pa al famolenc amb compassió del que passa gana, no amb 
superioritat, això és misericòrdia. En l'àmbit de la parella, misericòrdia i compassió és 
el mateix, patir amb el que el fa patir a l'altre. 
Paràbola del Pare misericordiós: si un no ha experimentat que li han perdonat, 
difícilment podrà perdonar.  

L'experiència del sagrament del sagrament del perdó. 
"Qui perdona, sempre té la raó", perquè ha estès la mà, trenca l'espiral de violència. 
El Camí de la Misericòrdia com pelegrinatge: L'objectiu d'un pelegrinatge és que et 
transformi, que et canviï. La misericòrdia és l'objectiu del nostre pelegrinatge. Quines 
etapes té aquesta conversió a la Misericòrdia ?: No jutjar, no condemnar, perdonar, 
donar. Realitzar obres de misericòrdia (corporals i espirituals). 

 
Com corregir sense jutjar ?. Quan a l'Evangeli es parla de jutjar, es parla de 
Condemnar. La correcció ha d'estar precedida del Diàleg i del Discerniment. Per fer un 
bon discerniment, ens hem de preguntar, ¿què vol Déu de mi?. Quan Jesús havia de 
prendre una decisió important, pregava de nit per discernir. 
La manca d'atenció espiritual és el pitjor que li pot passar a una persona: Vinc a que 
m´animis, no a que em donis de menjar. 
Un acompanyant espiritual, com un pastor, de vegades ha d'anar per davant (per 
donar coratge, motivació), al mig (per embarrar-se, acompanyar), o darrere (seguir al 



grup, o una altra persona quan té bon criteri). 
L'Espiritualitat no és un mètode, sinó una forma de VIURE.  

Ens proposa com a exercici matinal visualitzar el dia, amb qui em trobaré, com ho 
miraré ... 
Ens anima a participa i a viure amb goig el sagrament del Perdó 


