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De Montserrat a Manresa, seguint
les passes de Sant Ignasi de Loiola
Els jesuïtes conviden els joves a repetir l'experiència d'Ignasi de Loiola els
propers 26 i 27 de març
Jesuïtes

El
25 de març de 1522, Ignasi de Loiola va baixar de Montserrat fins a Manresa. Ignasi, nascut al
Imatge d'arxiu de la peregrinació de 2009.
castell de Loiola (Guipúscoa) i membre de la noblesa, anava camí de Terra Santa. A Montserrat
va deixar als peus de la Mare de Déu les armes de soldat i va esdevenir un pelegrí. Després de
vetllar la Mare de Déu, Ignasi continuà el seu camí cap a Manresa, on va haver de fer una estada
més llarga del què havia previst. Va ser a Manresa on Ignasi va viure una profunda experiència,
que és l'origen dels Exercicis Espirituals.
500 anys després, els jesuïtes de Catalunya convoquen cada any en aquestes dates, una vetlla
nocturna per a joves. Amb aquesta iniciativa es proposa als joves viure una experiència diferent:
refer les passes d'Ignasi que, de soldat, va esdevenir pelegrí. Tal i com va fer Sant Ignasi, els
joves participaran a la vetlla nocturna davant la Mare de Déu de Montserrat i l'endemà baixaran
caminant cap a la Cova de Manresa. David Guindulain, director i organitzador de l'experiència
considera que "reviure aquest emps pot ajudar aquells que s'enfronten a decisions importants
per a la seva vida".
Horaris (sortint de Barcelona)
26 de març
19:30h Sortida davant Palau Reial
(Av. Diagonal. Barcelona)
21:00h Arribada a Montserrat i sopar
22:00h Vetlla
01:00h Descans nocturn
27 de març
08:00h Llevar-se i esmorzar
09:30h Inici camí cap a Manresa
16:00h Arribada a Manresa
17:00h Pregària a la Cova
18:00h Retorn a Barcelona
Cal dur
- sopar, esmorzar i dinar
- roba d'abric
- calçat esportiu o botes
- sac de dormir
- preu: 20 euros (inclou viatges i estada)
Inscripcions
(fins el dilluns 22 de març):
David Guindulain:
dguindulain@fespinal.com (mailto:dguindulain@fespinal.com)
Tel. 669 485 781
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