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Mons. Omella inicia el cicle de conferències quaresmals de la basílica de la
Concepció amb una orientació sobre com resar una ‘lectio divina’
16 Febrer, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Tornen les ja conegudes i tan esperades conferències quaresmals de la Concepció, que
enguany es dediquen íntegrament a la misericòrdia. El primer convidat d’aquest any ha estat
l’Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, que va omplir de gom a gom la basílica
amb ﬁdels de totes les edats. L’acte va començar amb el rés de vespres i va continuar amb
la tradicional conferència que Mons. Omella va voler convertir en una ajuda a l’oració. I és
que l’Arquebisbe de Barcelona va orientar a tots els presents sobre com resar una lectio
divina i, com a exemple, va proposar llegir una lectio escrita per ell i anomenada ‘Cercat’.
Però, sobretot, la conferència va ser una lliçó d’humilitat: “Nosaltres som minúsculs davant
Déu, som molt petits perquè tots som criatures sortides de les entranyes de Déu. Els títols i
els càrrecs queden en un no-res davant Déu”.
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Com trobar el moment per parlar amb Déu?
La lectio divina es divideix en diferents moments: l’statio, la lectio, la meditatio, l’oratio i la
contemplatio. Omella va anar desgranant cada punt i va aconsellar com parlar amb Déu:
“Ens hem de quedar tranquils davant del Senyor i ja veureu que, com més reseu més a gust
estareu en l’oració. A vegades costa però un cop allà estàs tan a gust. L’oració pot ser
senzilleta si voleu però en aquest temps de Quaresma heu d’intensiﬁcar l’oració, el sacriﬁci,
el dejuni i l’almoina. I després de tots aquests passos us heu de deixar estimar i estimar-lo
també vosaltres”.
L’Arquebisbe de Barcelona també va demanar obres i no només paraules: “No podem
quedar-nos tancats en les nostres parròquies, anunciem Jesucrist amb fets. Fem com els
sants que no necessiten parlar perquè la seva vida ja és un testimoni de l’amor de Déu”.
Dues conferències més
Monsenyor Omella va aconsellar a tots els assistents que no fallin a cap de les dues altres
conferències quaresmals que resten, totes elles dedicades a la misericòrdia. La propera, serà
diumenge que ve, amb el Pare Marko Rupnik, director de l’Atelier de l’Art Espiritual. I l’última,
el 28 de febrer, anirà a càrrec del Padre Eduardo Drabble, sacerdot argentí que treballar amb
el Papa Francesc.
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