Les benedictines de Sant Benet de Montserrat
En pròleg del llibre La Regla de Sant
Benet: un camí per viure l’Evangeli,
de l’abadessa Montserrat Viñas, la
germana Teresa Forcades resumia
l’ideal de comunitat que la mare
abadessa portava al cor per a aquest
monestir tan estimat: «Una comunitat
on cada persona pugui ser ella
mateixa, una comunitat basada en la
llibertat, on el vincle d’unió no siguin
les normes, sinó l’amor i el respecte
de les unes per les altres, on la
recerca del bé comú no pressuposi
uniformització, on no faci por la diferència
ni la novetat.»
Aquesta comunitat de monges benedictines de Montserrat, fruit de la unió de
dues comunitats, la de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona i la de Sant Benet
de Mataró, va començar a viure al nou monestir, a la muntanya de Montserrat,
ara fa 60 anys, el 16 de Les benedictines de Sant Benet de Montserrat
desembre del 1954. Aquestes monges a Montserrat són «una comunitat
compromesa amb Déu». Són «dones que en el silenci compartit» saben escoltar,
«per comunicar la paraula pacificadora que surt del diàleg amb Déu». Aquestes
monges són «dones que en les incerteses i les hores fosques saben confiar,
compartir i viure la joia de saber que tot dolor ja està vençut per la creu de
Jesucrist».
Aquestes monges són «dones que en la solitud compartida» s’han «obert i
madurat en l’amor». Per això, el monestir de Sant Benet és «un monestir en
ruta, una comunitat que amb humilitat, i a voltes amb vacil·lacions, s’obre pas a
una nova vida monàstica».
Com a sentinelles enmig de la nit en aquesta santa muntanya, les benedictines
de Sant Benet de Montserrat són per al nostre món i per a l’Església artesanes
d’esperança i profetesses de comunió, dones que amb la pregària creen espais
de confiança i de joia.
Dones que s’han fet pelegrines; sempre en camí, a la recerca de la pau,
servidores dels pobres i dels febles. Per això, aquesta comunitat tan estimada,
després de 60 anys a Sant Benet, és un do de Déu per al nostre temps, com ha
dit el pare abat Josep M. Soler.
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