COL·LEGI LA MERCED-PROVENÇA. PRIMÀRIA

NOVEMBRE: ÉS TEMPS DE MERCÈ, ÉS
TEMPS DE JUAN GONZALEZ ALCAZAR
LA HISTÒRIA DE JUAN GONZÀLEZ ALCÀZAR
Dimarts: Era l’ any 1554 i en un poblet a prop de Conca va néixer un nen a qui
li van posar de nom Juan. En Juan tenia quatre germans i tots vivien molt
feliços amb els seus pares. Però quan en Juan tenia dos anys, el pare va morir, i
la mare es va haver d’ encarregar de tota la família.
Per sort, els germans s’ estimaven molt i eren molt bones persones. Tant era
així que els dos germans grans de Juan es van fer Mercedaris. En Juan va
estudiar molt i es va anar fent gran, fins que un dia es va adonar que ell també
volia ser membre de la gran família de la Mercè, i es va fer també Mercedari.
Dimecres: Tots els seus germans
mercedaris, al convent, estaven admirats
del comportament de Juan. Dedicava la
seva vida a l’ oració i a ajudar els altres, i
mai no es queixava. Tots plegats van
decidir que calia imitar-lo i que ell era
realment un bon germà mercedari.

Dijous: Però Juan veia que hi havia molta feina a fer, i que calia marxar a
Amèrica per ajudar els que encara no coneixien a al Mare de Déu de la Mercè.
Calia alliberar els pobles llunyans, que no tenien ningú per ajudar-los. En
aquells temps només marxaven a Amèrica les persones que buscaven or i
plata. En Juan volia entregar la seva vida al servei d’ aquells pobles de més
enllà del mar.
Divendres: Així va ser que Juan es va
instal·lar al Perú, a la ciutat de Lima i allà
va treballar molt i va donar exemple als
seus germans. Ell es preocupava molt
dels seus “indis de l’ ànima” els pobles
que vivien a Amèrica abans del
descobriment i que no havien estat
tractats com calia.

COL·LEGI LA MERCED-PROVENÇA. PRIMÀRIA

DESEMBRE: ÉS TEMPS DE MERCÈ, ÉS
TEMPS DE JUAN GONZALEZ ALCAZAR
Dilluns: Després de fer tantes coses bones a Amèrica, va tornar a
Madrid, per explicar a tothom com calia fer les coses. Així va ser com
es va produir una Reforma dins l’ ordre de la Merced.
Per a que es notés un canvi total va proposar de canviar el vestit
(hàbit) dels frares mercedaris i fins i tot va decidir que no durien
sabates,només unes sandàlies molt senzilles. L’any 1603 es van
presentar els primers frares dels Mercedaris Descalços, com se’ls va
conèixer a partir de llavors. Van fundar molts convents i no tot va ser
fàcil, per sort bona gent els va ajudar a tirar endavant.

Dimecres: I des de llavors fins ara, els frares Mercedaris van seguir i
segueixen ajudant els altres, tant al nostre país com més enllà del
mar.. I en Juan és recordat com l’home bo i misericordiós que va
saber seguir les passes de Sant Pere Nolasc en una època difícil.

