Magis. Restaurant l’ermita (3)
Dij, 11/08/2011 per Catalunya Religió
Espai de recursos
(Eloi AS / Amidaments estimatius)El camp de treball MAGIS “T-17: Reconstrucció
de una ermita” segueix el seu curs. Les tasques d’avui han consistit en acabar de
netejar la superfície interior de l’ermita, començar a pintar el mur exterior, acabar
la reparació de la font artificial annexa (on hem comptat un dia més amb el suport
del nostre mecenes i constructor), esbrossar una altra font propera i començar a
fer-hi el mosaic-trencadís dedicat a la Mare de Déu de Lourdes, que n’és la titular.
Per altra banda, el grup que dorm amb nosaltres al Col·legi Claver i realitza la seva
actvitat a St. Joan de Déu està desenvolupant la seva tasca social sense cap
problema, marxant de matí i tornant al col·legi cap al vespre. Finalment, hem fet
un truc al tercer grup que s’allotja a la rectoria de Bohí fent la ruta del romànic i
tot funciona la mar de bé.

D’aquí a una estona, un cop hagin refet les forces havent passat per la piscina de
l’escola, començarem el “Cercle Magis”. Aquesta activitat és fonamental per als
participants del Magis en aquests dies d’experiències, perquè dóna la oportunitat
de poder compartir i escoltar en petits grups d’unes vuit persones i durant uns 45
minuts, tot allò que cadascú va experimentant respecte la tasca, els companys i un
mateix en clau de pregària. Vindria a ser una aplicació comunitària del que en clau
ignasiana s’anomenen les “mocions espirituals”. L’activitat es desenvolupa fent
tres rondes de preguntes. En les dues primeres només s’escolta i acull amb
respecte el que diu cadascun dels membres del grup. La primera ronda tracta
sobre què és allò que més li ha xocat, sobtat, sentit o pregat del dia (tant en positiu
com en negatiu). La segona ronda tracta sobre els textos que hem pregat al matí
(un text bíblic, un text de l’autobiografia de Sant Ignasi i una petita reflexió
emmarcada en un lema diari. El d’avui és “On what do you base your life?”, En què
bases la teva vida?). En la tercera pregunta es dóna la oportunitat de parlar “tots
contra tots”, és a dir, que cadascú pot opinar fraternalment sobre el que hagi
pogut dir algun membre del grup. L’activitat finalitza amb una ronda ràpida
resumit la vivència de l’activitat del Cercle Magis del dia amb una paraula. Una
activitat que ens deixa ja a punt per celebrar l'eucaristia del dia.
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