
Trobar la veritable esperança 
en temps de crisi 

En el recés el pare Laurence explorarà
el significat de l'esperança per als nostres 
temps. Sovint perdem l'esperança i la 
substituïm amb un sens fi d’expectatives i 
somnis que ens deixen amb un sentiment 
d’incompletesa i irrealitat. La meditació crea 
l’espai per descobrir ―a un nivell més 
profund― la virtut de l'esperança.

El recés consistirà en sessions de meditació 
asseguda i de meditació en moviment, 
alternats amb xerrades a càrrec del pare 
Laurence i amb moments per compartir 
impressions. Dissabte al vespre se celebrarà 
una Eucaristia contemplativa.

És una oportunitat única per a tots els 
participants ―tant si s’és nou a la meditació 
com si ja s’està fent camí― per avançar en el 
creixement personal i aprofundir en una 
comprensió més rica de l'espiritualitat en els 
temps difícils que estem travessant.

Missió de la Comunitat Mundial
per a la Meditació Cristiana

“Comunicar i nodrir la meditació com ens fou 
transmesa a través de les ensenyances de John Main 
en la tradició cristiana i amb l’esperit de servir la 
unitat del tot.”
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Meditar és senzill i pràctic. És experiència més 
que teoria; és una manera de ser més que una 
manera de pensar. Pel profund efecte que 
exercita en la vida d'un mateix, meditar fins i tot 
és més que un mètode d'oració: és una forma de 
vida, de viure cada situació des del centre 
profund del propi ésser.

Meditar és assolir la quietud de cos i esperit. 
Malgrat totes les distraccions del món actual 
aquesta quietud és del tot possible per a tothom 
ara i aquí. Però per assolir-la cal dedicar temps a 
la tasca del silenci. Aquesta tasca es duu a terme 
recitant una oració curta, un mot, que avui dia 
s'acostuma a anomenar mantra. El mantra és 
senzillament la manera de situar la nostra 
atenció, amb fe, més enllà de nosaltres mateixos, 
i és un mètode per allunyar-nos dels nostres 
pensaments i preocupacions. És així com 
l'exercici de la meditació desenvolupa l'harmonia 
de cos, ment i esperit.

Els primers cristians anomenaven la meditació 
‘oració pura’. És un do de tanta profunditat que 
cal assimilar-lo de mica en mica. D'entrada no 
podem entendre el seu sentit precís. Però a 
mesura que anem meditant ens endinsem més 
profundament en la realitat, perquè la meditació 
ens duu a l'amor que hi ha al centre del nostre 
ésser i ens fa persones més afectuoses en totes 
les nostres relacions.

Monjo benedictí de la congregació 
de Monte Oliveto i director de la 
Comunitat Mundial per a la 
Meditació Cristiana. 

És autor de diversos articles i 
llibres, i ha impulsat múltiples 
iniciatives per a la recuperació de 
la dimensió contemplativa de la 
vida, amb esperit ecumènic i 
interreligiós.

Laurence Freeman, OSB

Informació pràctica
Inici del recés:	
 divendres, 18 de maig, a les 20:30
Fi del recés:   	
 diumenge, 20 de maig, a les 15:30

Preu per persona (places limitades):  120 € 
• inscripció al recés:  30 € (en efectiu)
• allotjament en pensió completa:  90 € (ingrés a compte)

Inscripció: www.MeditacioCristiana.cat/ca/reces2012.html 
o omplint el formulari d’inscripció d’aquest tríptic.

Per a més infomació, contacteu-nos a:
Tel: 	
 606011102 (Marco)
E-mail:	
 info@MeditacioCristiana.cat

Conferència prèvia al recés
El pare Laurence donarà una conferència abans d’iniciar el 
recés (entrada gratuïta, s’accepta la voluntat).

Títol:	
 Cor i ment a l'una: la meditació cristiana com a
	
 espiritualitat contemporània
Data:	
 18 de maig de 2012, a les19:00
Lloc:	
 Centre Edith Stein, sala d’actes (aforament limitat)
	
 c/ València 244, 4t - Barcelona

La tasca del silenci Formulari d’inscripció
Vull participar en el recés, i reservo una plaça

     ❏	
 en una habitació individual (amb bany)
     ❏	
 en una habitació doble (amb bany)
	
 compartida amb: _______________________

a la Casa d’Exercicis Sant Ignasi-Sarrià, fent un ingrés de 
90€ (import no reemborsable després del 15 d’abril). Els 
30€ restants els pagaré en efectiu a l’inici del recés.
	

Cognoms, nom :

Adreça :

Codi postal - població :

Telèfon : 

Adreça d’e-mail : 

Restriccios alimentàries o altres observacions : 

Feu l’ingrés de 90 € al compte de “La Caixa” núm. 
2100-0808-13-0200058312 (Casa d'Exercicis Sant Ignasi-
Sarrià) indicant com a concepte RECÉS WCCM i el vostre 
nom.  Envieu el comprovant de l’ingrés juntament amb aquest 
formulari a: 

Schorlemmer - c/ Estrella 19 - 08201 Sabadell
info@MeditacioCristiana.cat

          Data límit:  15 d’abril de 2012✂


