El cap de setmana de Sant Jordi, 26a edició del Montserrat Jove, que girarà
entorn de l’amor, com a tema central de l’ensenyament de Jesús

Montserrat convida joves de 14 a 17 anys a
reflexionar sobre qui i com estimem
Els participants en el MJ26 viuran moments per pensar i debatre, que
alternaran amb estones de jocs i lleure, i una excursió
Montserrat, març de 2017. El cap de setmana de Sant Jordi, el Santuari de Montserrat convoca
nois i noies de 14 a 17 anys a participar en el Montserrat Jove 26 (MJ26), una proposta pastoral
que se celebra des de fa més de 10 anys –en dues edicions, a la primavera i a la tardor-, en la
qual a partir d’un tema general s’alternen moments de reflexió amb jocs i activitats de caràcter
més lúdic, la participació a la pregària de la comunitat monàstica i la coneixença de Montserrat en
tots els seus aspectes.
El MJ26 tindrà lloc el dissabte 22 i el diumenge 23 d’abril, i girarà entorn del tema de l’amor,
com a tema central de l’ensenyament de Jesús. A partir d’alguns textos bíblics, filosòfics i
cristians, es proposarà als nois i noies que hi participin de pensar sobre qui i com estimem, amb
les premisses bàsiques de la recerca comuna del bé i del respecte. Es programaran dos moments
de reflexió, un de caràcter més personal i l’altre en què es debatrà, a partir d’algunes preguntes i
textos, amb l’ajuda dels monitors i d’alguns monjos que hi col·laboren. Les estones de jocs i lleure,
i una excursió diumenge al matí, amb la celebració de l’Eucaristia, acabaran de completar aquesta
edició.
El Montserrat Jove és la proposta pastoral que el Santuari de Montserrat fa als joves d’entre 14 i
17 anys. Està dirigit pel rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat, P. Joan M. Mayol, i pel
G. Gabriel Soler, monjo jove de la comunitat monàstica montserratina, i compta amb la
col·laboració d’un equip de monitors –vinculats a Montserrat des de diferents àmbits-. L’allotjament
és a la Residència Abat Garriga i les places són limitades a una vuitantena de nois i noies. Les
inscripcions es poden fer a partir del 8 d’abril a la pàgina del Montserrat Jove
http://montserratjove.blog.cat. Cal recordar que els participants han de portar el sac de dormir,
calçat còmode per caminar i menjar per al dissabte, i esmorzar per al diumenge –el MJ26 finalitza
a les 15.30h, després de dinar tots junts-.
Per a més informació sobre el MJ26:
equipacollida@gmail.com
https://www.facebook.com/montserratjove.equipacollida
https://www.instagram.com/montserratjove
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