VIII CURS INTENSIU DE FORMACIÓ INTERRELIGIOSA MONTSERRAT
1-5-VII-2013

De nou tornàrem a reunir-nos a
Montserrat diversos dels qui hem anat seguint aquests cursos de formació interreligiosa.

Mn. Antoni Matabosch, president de l’ISCREB i el P. Ignasi Fossas, Prior del monestir de Montserrat,

van donar-nos la benvinguda
i van iniciar la nostra trobada.
Aquest any el tema de
les conferències va ser marcat per la “Mística de les Religions” i les conferències
foren
dedicades
a
l’aprofundiment dels Textos
fundadors de l’Alcorà i
d’alguns textos hindús Vedes. Les sessions dedicades a
l’Alcorà anaren a càrrec del
professor Jaume Flaquer, sj i
Arash Arjomandi ens apropà
als textos Vedes.
Els assistents inscrits
fórem una vintena d’alumnes

procedents de diferents àmbits i els professors aconseguiren que tots seguíssim
amb interès les seves intenses lliçons.
El dilluns a la tarda
pujà a Montserrat el Sr. Xavier Serra el qual juntament
amb la gna. Griselda feren la
presentació del llibre “Espiritualitat, el camí de Vida”
de l’obra OPERA OMNIA
del mestre Raimon Panikkar.
Com cada any, el curs
esdevé un espai obert de
diàleg i ens enriqueix una

mica més el nostre
coneixement de les
altres tradicions religioses.
En un ambient
distès i, en el marc
acollidor del monestir, es van anar desgranant algunes sures
i textos vèdics. El P.
Jaume Flaquer va
dedicar les seves lliçons als textos de
l’Alcorà. En la primera sessió va exposar d’una manera
molt clarificadora els
diferents rols que
exerceixen els ele-

ments propis de la tradició musulmana en relació a la tradició cristiana. Així ens deixava ben clar que no podem posar de manera paral·lela el llibre de l’Alcorà i la Bíblia. Com també que el centralisme donat a Crist en la tradició cristiana no es pot
donar a la figura de Muhamad. El P. Flaquer ens va anar endinsant en l’immens bosc
dels textos alcorànics des dels seus orígens al segle VII, fins arribar als nostres dies
amb l’aplicació actual de la xaria en alguns països musulmans.
Vam agrair-li molt alguns documentals amb què ens apropà a l’experiència de
la Peregrinació a la Meca i a una celebració familiar mixta, des de la que cantaven
junts, una dona cristiana i el seu marit musulmà, lloant a Maria i al Déu únic, Allah,
el Misericordiós i Compassiu.
El dijous i divendres vam canviar el tema: el professor Arash
Arjomandi, deixeble del filòsof Eugenio Trias, va dedicar les seves
sessions a fer un tastet dels textos vèdics. Una interessant introducció
va permetre de situar la tradició hinduista dintre del marc històric i
cultural de la India. Els himnes brahamànics,
les Upanixad, les tres vies per aconseguir el
camí recte: Karma (via dels bons actes), Jnana
(via del coneixement), Bhakti (via de l’Amor).

la Maica
la Lournas que
del Perú i
Díez. A ells, des d’aquesta petita crònica, els diem, desitgem i esperem que puguem
seguir trobant-nos l’any vinent
per aquesta formació que creiem que forma
part de la nostra responsabilitat de cara el Diàleg Interreligiós.

Volem donar la benvinguda a algunes persones
noves d’aquest any; l’Angel
Solé, la Mª Àngels Camprubí,
Capdevila,
des Encivingué des
al Carlos

Montserrat ha tornat a ser l’escenari de referència per unes
persones que creuen que amb el coneixement i amb l’amor a les
altres tradicions religioses és possible fer un pas endavant.

Cal recordar amb goig les nostres trobades dels
vespres: l’escalada que van fer el gmà. Ramon i l’Ester
quan al vespre ens van poder explicar la seva simpàtica experiència, i les passejades que es feien per la bella i estimada Muntanya de Montserrat.
Ah, no oblidem que vam celebrar també
l’aniversari de la Núria Rosell compartint unes postres
boníssimes, que l’Àngela li va obsequiar i que n’hi va
haver per a tothom.
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Griselda Cos

