El rector del Santuari de Santa Maria participa en el I Congrés Internacional
de Rectors i Colꞏlaboradors dels Santuaris, celebrat del 27 al 29 de novembre

El P. Joan M. Mayol exposa a Roma el treball
pastoral de Montserrat amb els joves
En una comunicació al congrés El Santuari, porta oberta a la nova
evangelització, ha donat a conèixer les iniciatives que es porten a terme
amb els joves, com ara la del Montserrat Jove
Montserrat, desembre 2018.
El P. Joan M. Mayol, rector del
Santuari de Santa Maria de
Montserrat, va participar del
27 al 29 de novembre en el I
Congrés
Internacional
de
Rectors i Colꞏlaboradors dels
Santuaris, que tenia com a
lema: El Santuari, porta oberta
a la nova evangelització.
Concretament, el P. Mayol va
oferir una comunicació en la
qual va apuntar les activitats
dirigides
als
joves
organitzades per la pastoral
del Santuari.
El P. Joan M. Mayol va
explicar que el Santuari
organitza dos cops l’any el
Montserrat Jove, una iniciativa
creada fa 15 anys, que
reuneix adolescents d’entre
14 i 17 anys, amb els quals es
reflexiona sobre un determinat
tema des d’un punt de vista
cristià. Actualment, va dir el P. Rector, des del Centre de Coordinació Pastoral de Montserrat
s’estan plantejant la manera de donar-li continuïtat a l’activitat per a universitaris, aprofitant el
capital cultural amb el qual compta l’abadia.
“A banda de les activitats organitzades per la pastoral del Santuari, l’hostatgeria monàstica fa dos
anys que proposa recessos i activitats per a joves”, va explicar el P. Joan M. Mayol. I,
paralꞏlelament amb aquestes iniciatives, organitzades i gestionades directament des de la
comunitat benedictina, Montserrat acull, facilita i colꞏlabora amb activitats per a joves que, tutelades
per parròquies, moviments o escoles cristianes, se celebren al Santuari. Un exemple són les
romeries que rep Montserrat cada cap de setmana de la primavera i la tardor, moltes de les quals

inclouen activitats pensades per a joves. I un altre serien el gran nombre d’escoles i instituts de
secundària que visiten Montserrat i que aprofiten infrastructures, com ara el Museu Bíblic o són
atesos per un monjo de la comunitat benedictina, que els ofereix una xerrada. Cal dir que alguns
dels grups atesos des de la pastoral del Santuari són d’estudiants estrangers. Aquests joves que
vénen a Montserrat amb les seves parròquies o escoles assisteixen sovint a la missa conventual o
a algun dels oficis de la comunitat, cosa que per a molts d’ells és una nova experiència litúrgica. La
majoria comparteixen l’oració del migdia del Santuari, en la qual se’ls convida a resar el Parenostre
i a escoltar la Salve Regina, cantada per l’Escolania, i el Virolai.
En definitiva, i dins dels límits del Santuari i de la comunitat, el P. Joan M. Mayol va dir que
“Montserrat és, per a molts joves, aquell espai obert, de frontera, que els permet acostar-se a
l’experiència religiosa”. “I sobretot actualment, que ens trobem en un context d’una forta
secularització, que els joves han perdut la major part dels referents religiosos”, va afegir.

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat
93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

