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Exercicis espirituals i Raid Goum
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fa poc us animava a aprofitar les vacances per a pelegrinar. Avui us invito a dues propostes espirituals per a fer
uns dies de recolliment i de pregària: la tanda d’exercicis
espirituals al Seminari del 22 al 27 de juliol i algun dels
Raids Goum que organitzem els mesos de juliol i agost.
Us recomano allò que jo mateix aprofitaré.
Els exercicis espirituals són un recés una mica llarg,
seguint les pautes de Sant Ignasi de Loyola. Durant sis
dies ens dedicarem exclusivament a l’oració, motivats,
guiats i aconsellats per una persona amb llarga experiència en aquesta exercitació de la vida cristiana. Són
un camí pautat per a viure segons l’Evangeli, a través de
la contemplació de l’obra de Déu en la història, especialment en el misteri de l’encarnació, vida oculta, vida
pública, passió, mort i resurrecció de Jesús. Aquests
exercicis tenen la gràcia d’oferir síntesis bíblico-teològiques i són molt suggeridors per a l’oració i la revisió
de vida. Enguany predicarà la nostra tanda d’exercicis
Mn. Joan Llidó, prevere de la diòcesi de Segorb-Castelló
i gran expert en els exercicis espirituals ignasians. Encara recordo que fou ell el qui predicà els exercicis espirituals de la meva gran conversió.

El Raid Goum és una experiència d’oració, dejuni, pobresa,
camí i fraternitat que es fa en una zona despoblada i àrida
entre Sòria i Guadalajara i dura nou dies. És com uns exercicis espirituals per a persones que difícilment es “tancarien”
en una casa d’espiritualitat durant una setmana llarga.
És una proposta exigent físicament, psicològicament i
espiritualment. No està a l’abast de tothom i ofereix, sobretot, com una primera experiència llarga de caràcter
espiritual, la vivència de l’empobriment integral i del
límit com a camí vers l’abandó i la confiança en Déu. És
una proposta que lliga amb la llarga tradició de l’espiritualitat del desert i que provoca un desafiament a unes
generacions que experimenten el vertigen de trobar-se
amb ells mateixos i amb Déu.
Recomano alguna d’aquestes propostes sobretot a aquelles persones que s’adonen que la seva vida espiritual
està estancada i hi descobreixen algun aspecte que no
està en sintonia amb l’Evangeli i necessiten conversió, o
que volen discernir la vocació o una reorientació de vida
segons la voluntat de Déu. Trobareu tota la informació i
el mode d’inscriure-us-hi a la nostra web.
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