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«L’Any de la Vida Consagrada és una ocasió per
pensar i donar de nou sentit a la resposta que donem
a la crida que hem sentit a seguir Jesús. És una fita
per prendre consciència de tot el que hem fet, del que
estem fent i del que se’ns demanarà en un futur
immediat».
La M. Montserrat Viñas és l’abadessa del Monestir de
Sant Benet de Montserrat des de fa 20 anys.

Què és la vida consagrada?
Un repte concret i personal per respondre a una crida, a una vocació que no és
millor ni pitjor que qualsevol altra vocació, i tindrà sentit en tant que siguem
fidels al missatge que Jesús ens dóna en el seu evangeli. Estem cridades a ser
testimonis de Jesús, que es va fer un de nosaltres perquè també nosaltres
donem la vida pels germans.
Recentment ha celebrat 50 anys de professió...
Vaig celebrar els 50 anys amb molt d’agraïment i molta joia per tot el que ha
significat en la meva vida. Valoro molt la vida comunitària. El fet de ser
comunitat ha estat un puntal que m’ha ajudat moltíssim en el meu creixement
humà i espiritual. 50 anys són molts i, malgrat que no han estat
gens fàcils, sempre he pogut viure el meu desig de recerca de Déu i d’anar
entrant en la dinàmica de l’amor sense límits que ens proposa Jesús.
Quin balanç fa dels 20 anys d’abadiat?
He après moltíssim. Sobretot, i curiosament, he après a obeir, a escoltar i a
cedir. Però el més important d’aquests anys de servei és haver pogut
compartir amb les germanes el seu camí de fe, de creixement personal i
d’entrega a Déu i a la comunitat. Sempre he obrat pensant que Déu m’ajudaria
a prendre les millors decisions.
Òscar Bardají i Martín
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