COL·LEGI LA MERCED-PROVENÇA. PRIMÀRIA

OCTUBRE: ÉS TEMPS DE MERCÈ, ÉS
TEMPS DE SANTA Mª DE CERVELLÓ
LA HISTÒRIA DE SANTA MARIA DE CERVELLO
DILLUNS: Un dia, al Carrer Montcada de Barcelona, va néixer María, una noia
molt maca i eixerida. Creixia la Maria molt feliç amb la seva família, i cada
diumenge anava a la missa que es celebrava
a Santa María del Mar, una església molt
bonica de a ciutat de Barcelona.
Plena de vitralls on cantaven i pregaven
DIMARTS: Però a mesura que es feia gran, la
María veia que al seu voltant no tothom era
feliç. Hi havia gent que patia pels seus amics
que havien estat segrestat pels pirates del
Nord d’ Àfrica. Ella no sabia què podia fer,
però va conèixer als frares de la Mercè; els
amics de Sant Pere Nolasc, que es dedicaven
a salvar els captius.
DIMECRES: Ella volia fer alguna cosa, però el problema era que els frares
només acceptaven a homes ¡ Ella estava una miqueta enfadada, però va anar a
parlar amb ells i els va proposar de formar un grup de noies per a treballar. Al
final hi van estar d’ acord!
DIJOUS: Un dia del mes de maig va fer-se monja, això
vol dir que va fer la promesa davant de Déu de
dedicar la vida als altres; treballar i sacrificar-se per a
que tothom pogués ser feliç. Però ella volia ser
monja de la Mercè, i va fundar una ordre religiosa
com la de Sant Pere Nolasc, però per a dones.

DIVENDRES: Va fer un grup de monges amb les
seves amigues l’Eulàlia, la Isabel i la Maria, i van
començar a treballar de valent. Els frares i les monges
Mercedaris feien un gran equip, treballaven plegats
per a recollir diners pels pobres de la ciutat i per a
alliberar els captius.
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NOVEMBRE: ÉS TEMPS DE MERCÈ, ÉS
TEMPS DE SANTA Mª DE CERVELLÓ
Dimecres: Quan els frares
mercedaris anaven a salvar els
captius en els vaixells i hi havia
tempesta, diu la llegenda que la
María de Cervelló se’ls apareixia
damunt les veles dels vaixells, com
si cavalqués sobre els vent i els
ajudava a navegar segurs i arribar a
port. Quan va morir va ser
enterrada a la basílica de la Mercè.
Es diu que feia molts miracles,
ajudant a tots els mariners i per
això avui és la patrona de tots els
navegants.
Dijous: Cada 19 de setembre es celebra la seva festa. Cada vegada que mireu
al mar, heu de fixar-vos bé, perquè potser veieu a la María vigilant per si algun
vaixell té problemes i segur que Ella els pot ajudar a trobar bon port.

Divendres: Santa Maria de
Cervelló i San Pere Nolasc han
estat molt importants per a tots
els mercedaris. Tots podem
seguir el seu exemple, tots
podem ajudar als nostres
companys que ho necessiten i
tots sempre junts podem pregar
per totes les persones que ens
envolten i que a vegades són
captives de la nostra societat i el
nostre món.

