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Sant Feliu de Llobregat

Trobada jove als peus de la Mare de Déu
El SIJ convoca els joves a Montserrat el 26 i 27 d’abril
Samuel Gutiérrez
Montserrat
Un any més, Montserrat s’omplirà
de joves el 26 d’abril per celebrar la
Vetlla en honor de la Mare de Déu.
Aquesta joiosa presència juvenil ha
esdevingut ja una tradició ben arrelada
a Montserrat, un moment singular de
comunió i espiritualitat als peus de la
patrona de Catalunya. El Secretariat Interdiocesà de Joventut n’és conscient i
per això aprofita aquest esdeveniment
espiritual per organitzar des de fa uns
quants anys una prevetlla que disposi
el cor i l’ànima dels joves per viure encara amb més intensitat l’emblemàtica
pregària montserratina.
En el marc de l’Any de la Fe, i aprofitant que la festa s’escau enguany en
dissabte, el SIJ ha decidit ampliar la
seva proposta habitual i ha convidat
els joves a passar la nit a Montserrat.
La idea és arribar el divendres al vespre
i, cap a les vuit, sopar tots plegats. Després tindrà lloc la prevetlla, animada
per la delegació de joves de Sant Feliu
de Llobregat, i tot seguit, cap a les
22.00 h, se celebrarà a l’interior del
santuari la solemne Vetlla de la Mare
de Déu de Montserrat, presidida per
Mons. Agustí Cortés. L’endemà hi ha
prevista una excursió a l’ermita de Sant
Miquel, amb la pregària de laudes, i
una xerrada del P. Sanromà, a les 12.30
h. «L’objectiu d’aquesta convocatòria
—explica Anna Robert, responsable de
comunicació del SIJ— és gaudir d’una
data tan significativa per a tots nosaltres en un entorn incomparable com és
Montserrat.» I afegeix: «Una trobada
d’aquest tipus amb els joves sempre és
enriquidora, i més encara si es fa en un
ambient de pregària, fraternitat i gaudint de la natura, com farem dissabte
al matí pujant a Sant Miquel i resant
plegats la pregària del matí.»

«A les vostres mans,
Senyora, encomanem
els joves dels bisbats
amb seu a Catalunya.
Ajudeu-nos, Mare
dels creients, a fer-los
ferms en la fe»

Moment fort de pregària
«A les vostres mans, Senyora, po-

Els capellans de Sant Feliu
se solidaritzen amb Càritas
Redacció / Sant Feliu de Llobregat
Gairebé 8.500 euros ha estat
l’aportació que els capellans de Sant
Feliu de Llobregat han volgut fer a
Càritas diocesana en el marc de la
recent missa crismal celebrada el
27 de març passat a la catedral de
Sant Llorenç. La resposta a la crida
que el bisbe Agustí Cortés va fer al
clergat de Sant Feliu a continuar
mostrant la solidaritat amb els més
desafavorits ha donat com a resultat
aquesta aportació extraordinària
per a Càritas diocesana, que tot just
comença les seves passes a la diòcesi
de Sant Feliu.

La dimensió fraternal de tot
cristià, i especialment del clergat,
es mostra de manera habitual en
les aportacions monetàries i en dedicació a través de les parròquies i
centres de culte on hi ha serveis de
Càritas que atenen milers de persones des de la proximitat i el coneixement personal. Això no treu que en
la carta de convocatòria de la missa
crismal d’enguany, el bisbe Agustí
Cortés insistís en aquest signe —que
ja s’ha fet en anys anteriors— de fer
una aportació extraordinària que
mostri que el clergat també és instat
a viure aquesta generositat amb els
pobres d’avui.

sem els joves dels
bisbats amb seu a
Catalunya. Ajudeunos, Mare dels creients, a fer-los ferms
en la fe.» Aquesta
pregària, llançada
als peus de la Mare
de Déu en el Camí
dels Degotalls, marcarà el clima d’unes
jornades que volen provocar en
els joves una nova
embranzida. «Serà
un moment fort de
pregària i d’encontre —assegura Mn.
Carles Muñiz, delegat de Joves del bisbat de Sant Feliu—,
un moment únic
de trobada amb altres joves en un lloc
molt significatiu de
Catalunya on sempre ens sentim ben
acollits.» «Els joves
som persones en
construcció —continua dient Muñiz— i
n e cessitem referents forts. Com ho
són, per als cristians de Catalunya,
tant la Mare de Déu, especialment
sota l’advocació de Montserrat, com
la comunitat de monjos que la custodien.»
La Delegació de Joventut de Sant
Feliu serà l’encarregada enguany
d’organitzar l’estona prèvia a la vetlla al santuari. Se n’encarregaran els
joves de la parròquia de Santa Maria
de Vilanova i la Geltrú. A través de la
música, alguns textos significatius i el
silenci, es convidarà els joves a preparar la pregària posterior. «Volem
escalfar motors —assenyala Muñiz—,
escalfar l’ànima i anar-nos posant en
situació. Cal prendre consciència del
que anem a celebrar i disposar-nos per

a la vetlla. És important que els joves
entenguin i siguin coherents amb el
lloc on estan.»
Un altre moment important de la
trobada serà el pelegrinatge, no gaire
exigent, que el dissabte 27 d’abril durà
als joves fins a l’ermita de Sant Miquel.
A la tornada el P. Miquel Sanromà, rector del santuari impartirà una estona
de formació. «La formació a Montserrat
ha estat sempre un referent per a molts
joves —indica Anna Robert— i és per
això que en aquest Any de la Fe hem
volgut oferir aquest espai en el context
de la Vetlla de joves.»

JMJ 2013
Des del SIJ esperen que més d’un
centenar de joves d’arreu de Catalunya,
d’entre 16 i 35 anys, participin enguany
en aquesta iniciativa. «És una trobada
oberta a tot jove que desitgi viure
aquesta experiència —afirma Robert—.
En el marc de l’Any de la Fe, és una
ocasió ideal i força significativa!»
També servirà per motivar i començar
a preparar espiritualment la JMJ de
Rio de Janeiro aquest pròxim mes de
juliol. «Des del SIJ hem estat motivant
l’anada a la JMJ de Rio i acompanyarem
els joves que hi vulguin anar unint-nos
a l’organització programada des de la
Conferència Episcopal Espanyola —explica la responsable de comunicació—.
No obstant, són temps difícils i és per
això que hem programat també una
trobada paral·lela aquí a casa nostra,
a Llinars del Vallès, per tots aquests
joves que no hi puguin anar i vulguin
gaudir dels moments importants presents en tota Jornada Mundial de la
Joventut.»
La trobada jove de Montserrat, que
s’allargarà enguany durant dos dies,
compta, com sempre, amb l’acollida i
bona disponibilitat de la comunitat de
monjos. La seva hospitalitat i presència
orant fan que els joves puguin viure
aquests dies una veritable experiència
de Déu.

