El Superior General dels Jesuïtes visita
Montserrat, en el marc de l'Any Ignasià
Dll, 2/08/2021 per Catalunya Religió
https://www.youtube.com/watch?v=OyEnrmMwbQ8
(Jesuïtes) Una visita al Monestir de Montserrat ha completat aquest diumenge el
recorregut que el Superior General de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, ha fet
aquests dies, als llocs ignasians més significatius de Catalunya, i que han acollit les
celebracions que marquen l'inici de l'Any Ignasià a casa nostra. Divendres, a la
Basílica de Santa Maria del Mar, dissabte a la Cova de Sant Ignasi de Manresa, i
diumenge a Montserrat.
El pare Arturo Sosa ha estat acollit per l'Abat Josep M. Soler i la comunitat
benedictina i ha estat convidat a concelebrar la Missa Conventual a la Basílica de
Santa Maria. En finalitzar la celebració ha volgut donar les gràcies a la comunitat
"que va acollir Ignasi i que sempre ha tingut les seves portes obertes als germans
jesuïtes que han vingut com a pelegrins". També ha convidat a pregar pel papa
Francesc i per les vocacions a la vida cristiana en totes les seves formes.
Montserrat és un dels escenaris importants en la biografia d’Ignasi de Loiola. Va
ser el mes de març de 1522, quan Ignasi va arribar a Montserrat, va
deixar l’espasa als peus de la Verge de Montserrat i va substituir el vestit de
cavaller per una tela de sac, símbol del pelegrí.
El Superior General de la Companyia de Jesús també ha tingut l’oportunitat de
visitar alguns dels espais del Monestir i del Santuari, acompanyat per Ignasi M.
Fossas, prior de Montserrat, que l'ha convidat a descobrir què va trobar Ignasi a
la seva arribada a la muntanya i el monestir.
Amb la jornada d'avui es tanquen tres dies durant els quals Sosa ha participat als
primers grans esdeveniments de l'Any Ignasià a Catalunya, després que el passat
mes de maig es va inaugurar a Pamplona.
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