COL·LEGI LA MERCED-PROVENÇA. PRIMÀRIA

NOVEMBRE: ÉS TEMPS DE MERCÈ, ÉS
TEMPS DE LUTGARDA
LA HISTÒRIA DE LUTGARDA MAS I MATEU.
Dilluns: La Lutgarda va néixer a Barcelona ja fa moles anys. Era una noia molt
bona, sempre feia cas als pares i es preocupava dels seus amics i amigues. Era
molt valenta i constant; això vol dir que sempre s’enrecordava de fer les feines
que li tocaven, no se n’ oblidava mai!.
Dimarts: Tan bona era la Lutgarda que la Verge
María es va fixar en ella. L’ any 1856 se li va
aparèixer mentre pregava i li va demanar que es fes
monja de la Mercè i seguís el camí que havia
començat molts anys abans la María de Cervelló.

Dimecres: La Lutgarda volia fer cas a la Verge,
però hi havia un gran problema; en aquella
època la gent treballava a les fàbriques en
molt males condicions. Fins i tot els nens i les
nenes havien de treballar!. La gent era pobra i
els governants només pensaven a fer més
fàbriques i a fer de Barcelona una ciutat gran.
Però, on quedaven la fe, la misericòrdia i els
bons sentiments?
Dijous: La Lutgarda va anar a parlar amb un
capellà, el Pare Tenes i amb la Mercè Bartras,
una dona molt important de Barcelona. Ells la
van ajudar a engegar el projecte Mercedari, i li
van trobar una casa, la del Baró de Foixà, per
reunir les primeres monges. El 30 d’agost de
1860 un grup de joves catalanes van començar
a viure plegades per seguir la vida mercedària.
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Divendres: Però llavors la mare de la Lutgarda es va posar
malalta, i ella la va anar a cuidar. Va ser tan bona filla que la
va acompanyar fins que es va morir. A partir de llavors es va
dedicar en cos i ànima a l’ obra mercedària. Es va unir a les
altres monges i finalment el 1861 es va ordenar monja de la
Mercè. Va canviar el seu nom pel de Mª Dolors Mas
Dilluns: Amb les companyes van fer una escola per ajudar els infants
de la ciutat.
Però la Verge María la va tornar a cridar i aquest cop per sempre. El 9
d’ agost de 1862 el seu cos va morir, però la seva obra no. Des del cel
va poder veure com les monges fundaven altres escoles, com la de
Martorell i la de Zaragoza, i com altres monges es dedicaven a les
missions. La seva vida va donar molts fruits, com vosaltres, els
seguidors més joves de la Mercè. La seva frase favorita era “Déu i la
nostra mare proveiran”, i això vol dir que si tenim fe i treballem
molt, podem aconseguir-ho tot!

