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MONTSERRAT: DETERMINACIÓ, GRATITUD I CONFIANÇA 
 

 Motivació per a la proposta 
 
En aquest lloc l’oferim tres moments de la vida d'Enric de Ossó que pots fer “teus”. Amb tota 
llibertat i segons vagis necessitant, pots fer-los tots o triar en funció de les possibilitats i 
interessos que tinguis en la teva peregrinació interior. Ens fixem en tres experiències importants 
viscudes per Sant Enric aquí: 

1. La seva primera visita i “l'experiència fundant” de la seva vida. Determinació. 

2. La seva primera missa i la missa d'aniversari pels seus 25 anys de sacerdoci. Gratitud. 

3. Les seves visites al costat de moltes altres joves i germanes teresianes. Confiança. 

 
 

🕮 Textos d'Enric d’ Ossó i de Teresa de Jesús: 
 

🖎 orientació per a l'oració i la contemplació 
 

1. Anys després de la seva escapada, Enric expressa l'experiència allà viscuda d'aquesta 
manera. 

 

🕮 “Hallé mi vocación. Vos me guisasteis sin que yo recuerde cómo . Estrella de los 
mares, Estrella de la mañana, de Cataluña, brillasteis a mis ojos, seguí su luz, y al 
mostrarme a Jesús, fruto bendito de vuestro vientre, al verle tan agraciado y hermoso 
dije: “Seré siempre de Jesús, su ministro, su apóstol, su misionero de paz y de amor” 
(Enrique de Ossó, Tres florecillas a la Virgen de Montserrat). 

 
 El Pare Enric va arribar a Montserrat, als seus 14 anys, solo i sense res. 

Contemplant a Maria, que li mostrava Jesús, va tenir l'experiència que orientaria 
tota la seva vida. Com ell, moltes persones, a l'empara de María, s'han comprès a 
si mateixes i han anat percebent a què els cridava la Vida.  

 

 Et convidem que com el Pare Enric dediquis una estona a estar davant la imatge 
de Maria, el teu jo i sense res, és a dir, en silenci. Conscient de tu mateix/a, però 
deixant de costat els teus defenses, els teus pensaments, els teus desitjos, les 
teves emocions, els teus  èxits, els teus fracassos, les teves por, els teus  
projectes… que formen part de tu però que no són tu. 

 
 Estigues tot sol amb Ell només, atenent i descansant en aquesta Presència 

amorosa.  
 
 



 
 

   
 

Proposta d’interioritat 
 
 

                                                                                  2                                                       Ruta Ossó 
 

          

2. El Pare Enric va celebrar la seva primera missa amb la seva família i amics i va voler 
celebrar l'aniversari de la seva ordenació sacerdotal a Montserrat. Ho va preparar 
amb molta cura.  Va ser un record ple d'humil i exultant gratitud. 

 

🕮 “Si no conocemos que recibimos no despertaremos a amar” (Sta. Teresa de Jesús: V 

10,4) 

 
 Segur que tu també tens molts esdeveniments a recordar i agrair. Et convidem 

que els recordis amb afecte. En diàleg amb Maria (o amb Jesús), deixa't omplir 
per l'esperit d'alegria i gratitud i expressa com millor et surti aquesta acció de 
gràcies a Déu. 

 
 

3. El Pare Enric va pujar moltes vegades a Monserrat acompanyant  moltes teresianes, 
compartint amb elles el seu amor a Maria i a Teresa. 

 

🕮 “Pasaron cinco años y no vine solo: otras hijas criadas a la sombra de Teresa de 

Jesús subieron esta montaña. Mas ¡Ay! ¡Cuán pocas en número eran, y seis años 

después... a miles se contaban! En vuestro milenario más de mil se postraron a vuestros 

pies en piadosa romería. En el tercer centenario de la Santa de nuestro corazón, Teresa 

de Jesús, miles subieron, oh Princesa de Montserrat, a visitaros a pie. ¡Miradlas cuán 

cansadas! ¡Son vuestras hijas, oh, María! No os olvidéis de ellas: miradlas con amor, 

que vuestra mirada les infundirá aliento... ¡Ya llegan! ¡Qué entusiasmo! …" (EO, Tres 

florecillas a la Virgen de Montserrat)  

 
 

♪ Cant final 
 
Volemos (Ain Karem, Fuego en las entrañas) 
 
 
 


