Crònica del XIII Encontre
del Grup Contemplatiu Interreligiós
Montserrat, 22 d’abril del 2010
El dia l’haurem de recordar gris, però la vivència de tot el que hi vam
compartir no, sinó ple de llum. Faltaven la Yaratullah i el Vicente, no obstant
tenien un lloc invisible enmig nostre.
Vam arribar al voltant de les 10 del matí i després de prendre un petit
refrigeri vam dirigir-nos cap a l’ermita de Sant Iscle, al jardí del monestir. Allí, en
un lloc molt privilegiat vam contemplar el paisatge que ens envoltava, i tot seguit
ens vàrem reunir dins l’ermita per a començar la jornada amb una bona estona de
silenci envoltats pel misteri d’Aquell que desitjàvem sentir present entre nosaltres.
La volta romànica de l’ermita esdevingué per a tots un íntim temple.

Inicià aquest espai el Ramon amb unes paraules de Ramana Maharshi, i
acabà amb el salm 8.
El jardí era un bell espai de primavera amb
olor de tot allò que estava brotant al nostre entorn.
Allí hi visquérem la primera part de la nostra
trobada al voltant del profund text budista: “EL
SUTRA DEL COR” .
A 2/4 de 2 ens dirigírem cap a l’hostatgeria
on hi dinàrem, i a la tarda seguírem el nostre
treball.
Densitat de comunicació! Segur que si
intento fer-ne un resum no seria fidel a la riquesa
que vam compartir i rebre. No goso, doncs, passar
allò que fou per a mi el més important. Cada un
podem guardar i meditar al cor tot allò que més
ens va plaure i enriquir.
Arribant al final de la nostra trobada
arribà el moment de marcar el lloc, el dia i el
tema de la propera reunió:
* Ens trobarem a Manresa, a la Santa
Cova dels Jesuïtes.
* El dia 13 d’octubre.
* Sobre un text cristià.
Vam acabar amb una estona de silenci i
de pregària al Cambril de la Mare de Déu,
després de no haver estat possible escoltar
l’orgue nou del Santuari perquè estava ocupada
pels tècnics que hi treballaven.
A ¾ de 7: Retornàrem a casa.

