Paraules finals de Mons. Sergi Gordo en l’acte La Basílica de la Sagrada
Família, la nova Jerusalem amb motiu del Diumenge de la Paraula i la IV
Setmana de la Bíblia
Basílica de la Sagrada Família, de Barcelona, dimarts 28 de gener de 2020, a
les 20 hores.
Bon vespre!
Gràcies estimat Dr. Armand Puig per la vostra esplèndida “meditació”
bíblicoteològica en aquest marc incomparable de la basílica de la Sagrada
Família.
Gràcies a tots els aquí presents. Junts hem pogut meditar aquest vespre,
aixoplugats en aquesta nau, en aquest bosc de columnes, acompanyats per les
melodies al so de l’orgue, bellament interpretades pel mestre Juan de la Rubia.
Gràcies ben de cor!
Gràcies en nom del Sr. Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona,
que avui no ha pogut ser present en aquest acte. També us faig arribar la
salutació del germà bisbe auxiliar Antoni Vadell.
Gràcies al Sr. Esteve Camps, President delegat del Patronat de la Fundació de
la Junta Constructora, gràcies als membres del Patronat, al personal i
treballadors, i al Sr. Rector de la basílica, Mn. Josep M. Turull, pel gran servei
esmerçat amb tanta abnegació en aquesta basílica, cridada a esdevenir santuari
del tercer mil·lenni cristià.
Com suara ha quedat manifest, la Paraula de Déu és el centre de la vida de
l’Església. Així ens ho va recordar en la seva inspirada homilia el papa emèrit
Benet XVI, aquell memorable diumenge 7 de novembre de 2010, quan va dedicar
aquest bell temple per al culte: enguany commemorarem el seu 10è aniversari.
La Paraula de Déu va ser el centre de la vida d’Antoni Gaudí, que s’inspirava en
tres llibres: el llibre de la natura, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la
litúrgia. Per això és molt pertinent que avui hàgim escoltat una meditació sobre
l’interior d’aquesta Basílica en la qual hem vist com els tres llibres esmentats
s’anaven obrint. Gaudí combinava la natura -les columnes-bosc d’aquesta nau-,
la Bíblia -la simbologia eclesiològica i sacramental, axada sobre el sagrament de
l’Eucaristia- i la litúrgia -el gran encaix de l’arquitectura amb la celebració
eucarística, en particular l’existència d’un sol altar com a signe del Crist mort i
ressuscitat-.
La Paraula vivifica el nostre esperit, sana els nostres cors i és guia i orientació
de la nostra vida. La IV Setmana de la Bíblia que, amb tanta perseverança,
porten endavant l’Associació Bíblica de Catalunya, l’Abadia de Montserrat, el
Centre de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret i Ràdio Estel – Catalunya Cristiana,
és una ocasió extraordinària per a ampliar l’impacte del Diumenge de la Paraula,
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que per decisió del bon papa Francesc vam celebrar abans d’ahir. Aquesta IV
Setmana ajudarà a fer créixer l’amor a la Paraula, des de les moltes iniciatives
que s’estan endegant a nivell parroquial i arxiprestal, ací i allà.
Per acabar, permeteu-me una paraula d’encoratjament perquè cadascú ens fem
responsables del tresor que és el llibre de la Paraula de Déu, que s’ha de portar
al cor i a les mans. Com ens deia el papa Francesc abans d’ahir diumenge en la
seva homilia: “Fem espai dins nostre a la Paraula de Déu. Llegim algun verset
de la Bíblia cada dia. Comencem per l’Evangeli; mantinguem-lo obert a casa, a
la tauleta de nit, portem-lo a la nostra butxaca o a la bossa, mirem-lo a la pantalla
del mòbil, deixem que ens inspiri diàriament. Descobrirem que Déu és a prop
nostre, que il·lumina la nostra foscor i que ens guia amb amor al llarg de la nostra
vida”.
El cor viu de la Paraula de Déu, i la vida cristiana es deixa guiar per la Paraula.
Tant de bo que puguem creure cada dia més en la força de la Paraula, que no
és pas lletra morta sinó el Verb de Déu encarnat, i puguem cada dia més
expressar el nostre afecte pel gran do de Déu a la humanitat, Déu que es revela
i ens parla en la Paraula feta carn, Jesucrist Senyor nostre.
Gràcies, doncs, a tots i a totes per la vostra assistència i molt bon vespre a
tothom!
+ Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe auxiliar de Barcelona
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