*DISSABTE 25:

Camí del Nou Pas 2014
Viure l’esperit del xacobeu a Montserrat: les noves
passes
Dissabte 25 i diumenge 26 d’octubre

-9h: Benvinguda i repartiment de credencials:

QUI SOM?

Pàrquing del Cremallera de Montserrat (Monistrol de
Montserrat).

-18h: Arribada a l’alberg de Nostra Senyora

Pelegrins del Camí de Santiago/ Sant Jaume. Fer el Camí ha
estat important en les nostres vides. De tornada a casa hem
sentit el desig de continuar fent Camí i de compartir amb
altres pelegrins aquesta experiència. Aquest any som el relleu
de la organització- voluntaris amb esperit xacobeu- que van
portar les Trobades l’any passat i als que agraim moltíssim
l’experiència i els consells. Nosaltes us proposem aquest cap
de semana reviure dues etapes en un espai d'un alt valor
simbòlic Montserrat.

-18:45h: Vespres i temps d’esbarjo.

CONTACTE:

-19:30: Benvinguda als peregrins al Cambril de la Verge
del Monestir de Montserrat.

Si vols més informació i, t’animes a participar-hi:
caminoupasmontserrat@gmail.com (Sònia i Enric)
tel. 722 75 51 04

L’ itinerari transcorre per dues vies molt significatives: el Camí
Ignasià; el Camí de Sant Jaume. Esmorzarem i dinarem en
punts emblemàtics d’aquesta etapa: compartint experiències i
històries.

-20:45h: Sopar de germanor

Per què volem reviure i compartir el Camí de Sant Jaume amb
tots vosaltres? Que ens ha aportat? Que n’ esperàvem trobar?
Que hem descobert dels altres, de nosaltres mateixos? Quines
noves passes volem seguir? Quin sentit té, tot plegat, ser un
pelegrí?

Que us va motivar a fer el camí?
Que vas aprendre?
Guarir les ferides de l’ànima?
Un assaig per néixer de nou perquè és nou a partir del millor
dels altres?
Enfrontar-se a hom mateix reconeixent-ne el mal i trobar el
millor de tu mateix?
Aprendre a viure amb un mateix?

-22h: Projecció del DVD “Un llarg camí” sobre
l’experiència xacobea.
.........................................................................................*
*DIUMENGE 26:

Ara a les nits al Pirineu
sembla nevar de tanta lluna
-és cert que als pics hi ha encara neu
i és cert també que ho fa la pruna
tota florida que ara es veu.
Sembla quieta i va brunzent
tota empolvada de fortuna,
mira's a l'aigua d'un torrent
i es veu ben blanca

-9:30h: Inici de la segona etapa amb l’activitat “Cada
peregrí cerca, crea i recorre el seu camí” a partir de la
lectura en comú de dos contes sobre l’esperit pelegrí.
L’ itinerari segueix una ruta circular que comunica diverses
ermites: Santa Anna, Santa Creu; la Trinitat i Sant Benet.
Partirem de l’alberg després de l’esmorzar a les 8:30h. Per
poder gaudir i reflexionar sobre les lectures compartirem el
tram fins a la primera ermita en silenci. Dinarem en germanor
a l’aire lliure.
-16:15h: Arribada a la Plaça de l’Abat Òliba i cloenda de

la Trobada.

però és bruna
que els roquissers senten turment.
Diu la granota el seu cant ronc
-cant a la molsa i a la runai sembla un home cada tronc,
fidels soldats que té la lluna:
soldats que amaga el núvol bronc.
Cada filera és un camí,
llances esteses una a una;
si el núvol bronc passa per 'quí
cada filera pren tot d'una
l'aire d'emprendre un nou destí.

(PAISATGES: J.S.Papasseit)
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