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Com no perdre’s enmig les turbulències del món?
Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona, inicia el cicle de conferències
quaresmals a la catedral, exposant el camí de santedat i d'amistat amb el Senyor
14 Març, 2019 - MONTSE PUNSODA

Una setmana després de Dimecres de Cendra, comencen les conferències quaresmals als
diferents arxiprestats de Barcelona. Concretament, la Catedral de Barcelona ha iniciat un
cicle de tres conferències que aniran a càrrec del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi
Gordo. La primera va tenir lloc aquest 13 de març amb el nom: Què espera de nosaltres el
papa Francesc?

El GPS del catolicisme
Amb tots els assistents congregats al cor del temple, el bisbe Sergi va començar la seva
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reﬂexió. L’objectiu és “parar l’atenció i no perdre’s enmig les turbulències del nostre món”,
explicava. Per això, va aconsellar els dos “GPS essencials”: l’Evangelii Gaudium (EG) i
Gaudete Exsultate (GE). També, va convidar a seguir el “vademècum diocesà”, referint-se al
Pla Pastoral Sortim! amb les orientacions per a una conversió personal que ens porten a
l’encontre de l’altre.
“D’una banda, el missatge del Sant Pare ens convida a abandonar la mirada en nosaltres.
D’altra banda, ens apleguem en l’Església interpel·lats pel crit de Sortir! per anar més enllà
del nostre egocentrisme”.

Un amic en Crist
El bisbe Sergi va insistir en la crida que fa el Sant Pare en l’Alegria de l’Evangeli, quan
convida a renovar l’encontre amb Crist i deixar-se trobar per Ell. En aquest sentit, va fer
referència a la relació d’amistat que es forja des de pregària. “Pregar de tu a tu, com amb un
amic i dir-li: Us necessito. Accepteu-me”, va dir. “Només així, – continuava el bisbe- podrem
deixar-nos abraçar i viure aquesta trobada”. “Visquem aquest esdeveniment una Aliança
nova i eterna!”. De fet, tal com va aﬁrmar, “la santedat és l’amistat amb el Senyor”.
Per arribar cap a aquesta relació d’amistat, el bisbe va convidar a “aprendre a mirar i
contemplar a Crist, actuant com ens demana: “estimant l’altre”. Perquè, tal com el Papa diu,
quan ens estimem podem canviar el món amb amor. “D’aquesta manera, oferint el propi
testimoniatge, contagiarem la bondat als altres”, deia el bisbe. Aquest és el projecte de
santedat, entesa com amistat amb Jesús. Per això, l’Evangeli ens proposa l’amistat amb Jesús
i l’amor fratern – insistia el bisbe Gordo-.

“La vida cristiana no parteix d’ideas, sinó de l’experiència d’amistat i
encontre amb el Senyor”.
Benaurances, camí de felicitat
Per seguir el camí de santedat, el bisbe va proposar les Benaurances com a full de ruta. “Són
el DNI del cristià”, aﬁrmava. “Si les fem nostres i les anem tastant veurem que són un càntic
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a les persones beneïdes pel Senyor. Veurem que hi ha arrelament perquè serà una felicitat
contínua”. “Per això, els sants desprenen felicitat”, exposava.
En aquesta línia, el bisbe va indicar que molts anhelen la felicitat, destacant els diversos
llibres publicats avui dia sobre autoajuda. “Però, però ens equivoquem quan l’alegria no és
només a les nostres mans o l’alegria provocada per les circumstàncies quan aquestes ens
són favorables”, advertia. “El goig etern s’assoleix a través de l’entrega – continuava- allà hi
és la veritable felicitat!” Actuant com les benaurances, on trobem el millor retrat de Crist”.
“Actuant com indiquen les benaurances, amb actitud de santedat, esdevenim el seu rostre.
Perquè, quan estimem com ell ho fa, som rostre de Déu”, va dir.

Cicle quaresmal a la Catedral
Durant les dues pròximes setmanes el cicle de conferències continuarà. Dimecres, 20 de
març, amb el títol: “… espera que sortim a oferir la vida de Jesucrist” (cf. EG 49). Per acabar,
dimecres, 27 de març: “… espera que conreem la veritable alegria” (cf. EG 3 i GE 128).
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