COL·LEGI LA MERCED-PROVENÇA. PRIMÀRIA

OCTUBRE: ÉS TEMPS DE MERCÈ, ÉS
TEMPS DE SANT PERE NOLASC
LA HISTÒRIA DE SANT PERE NOLASC
DILLUNS: Fa molts i molts anys, quan encara no existia ni la televisió ni els
telèfons mòbils ni tan sols els ordinadors va néixer a la ciutat de Barcelona un
noi molt eixerit que es deia Pere. El seu pare tenia una botiga de teles que
tenia molts clients i la família dels Nolasc vivia molt còmodament en una casa
molt bonica de la ciutat...
DIMARTS: Però no tothom a Barcelona vivia tan
bé. En aquells temps hi havia moltes baralles
entre els habitants de Barcelona, que eren
seguidors de Jesús i uns pirates que venien del
nord d’ Àfrica. De vegades arribaven vaixells a les
costes catalanes i els pirates se’ n duien diners i
fins i tot feien presoners...
DIMECRES: Pere, encara que vivia molt bé, veia com alguns dels seus veïns
estaven tristos perquè havien perdut els seus amics per culpa dels pirates. Li
arribaven notícies de que al nord d’ Àfrica tenien a gent a les presons, gent
que no havia fet res!...
DIJOUS: Ell no sabia què podia fer, però una nit molt
estrellada se li va aparèixer la Verge María i li va dir
que havia d’ organitzar a un grup de persones per anar
a alliberar els captius: aquestes persones van ser els
Mercedaris....

DIVENDRES: La Verge María que se li va
aparèixer a Nolasc es diu “Verge de la Mercè”
perquè en català, “fer mercè” vol dir fer un
regal molt gran, i la Verge volia regalar la
llibertat a tots els presoners dels pirates.
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DILLUNS: Al principi la família d’ en Pere pagava els rescats amb els seus
diners, però se li van acabar i va haver de demanar a la gent de Barcelona que
ajudés als germans Mercedaris a poder pagar els diners als pirates per a que
alliberessin als presoners.
DIMARTS: Els Mercedaris eren
persones humils que treballaven per
recollir diners per pagar els pirates, i
així retornar els presoners a casa. Si
no tenien prou diners, es canviaven
pels presoners. Eren així de bons i
valents!

DIJOUS: Ara no hi ha pirates, però si moltes persones que necessiten
ser alliberades de moltes coses, de la pobresa, de la soledat, de la
ignorància. Podeu trobar frares i monges Mercedàries treballant per
donar a tots els necessitats la llibertat que necessiten per ser feliços.
DIVENDRES: Aquesta és la història
de Sant Pere Nolasc, fundador de
la nostra ordre i del nostre carisma.
Ell ens va ensenyar a ajudar als
altres i a saber que tots podem ser
lliures i podem tenir com a model a
la Verge de la Mercè.
Hem d’aprendre a mirar a tots com
Jesús ens mira i així poder ser més
feliços.

