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L’orde de la Mercè:
donar la vida per l’altre
L'any 1218, ara fa vuit segles, es funda a Barcelona l'Orde de la Mercè. Ho fa aleshores
sant Pere Nolasc amb l'objectiu i missió de
redimir els captius de l'època. Aquest 2018
la Família Mercedària està de celebració, celebren vuit-cents anys d'història, i el papa
Francesc els ha fet arribar una carta de felicitació on els anima a "redescobrir el primer
amor de l'Orde i de la pròpia vocació, per a
renovar-los contínuament".
I quin és aquell primer amor de l'Orde? Sant
Pere Nolasc era mercader. Uns anys abans
del 1218 es troba amb la realitat dels captius,
dels esclaus, i inicia amb el seu propi patrimoni expedicions per negociar les redempcions dels captius a mans dels musulmans.
Posteriorment comença a fundar grups per
recaptar almoina per aquells captius, però és
a l'agost de 1218 quan en plena nit se li apareix la Verge Maria demanant-li que fundi un
orde que es dediqui a la redempció dels captius. Dit i fet, el 10 d'agost de 1218 a la catedral de Barcelona Nolasc funda l'Orde de la
Mercè amb la missió
d'alliberar els cristians que eren captius dels musulmans.
A aquests captius dedicarà els seus diners, la seva vida, i amb ell
s'uniran un grup de laics que l'ajudaran i amb
els quals formarà el primer grup de frares redemptors. Els mercedaris es comprometien
ja aleshores amb un quart vot, el vot de la
redempció, que se sumava als tres habituals
de la vida religiosa. El vot de redempció, o de
sang, pels primers mercedaris signiﬁcava
quedar-se com a hostatges a canvi d'altres
captius.
Vuit-cents anys més tard l'Orde de la Mercè
té presència a quatre continents, vint-i-dos
països i compta amb vuit-cents frares mercedaris. A l'Estat Espanyol compten amb
dues províncies, la de Castella i la d'Aragó, a
la qual pertany Catalunya.

A casa nostra trobem presència mercedària a Lleida capital; a Sant Ramon, prop de
Cervera, a Barcelona on tenen dues comunitats, la de la plaça Castella i la del barri
de Montbau. Durant anys també tenien
presència a Reus però fa uns deu anys que
la van haver de tancar. Com a països de
missió a la província d'Aragó tenen Veneçuela, El Salvador, Guatemala, Panamà i
Moçambic, països que depenen de la província.
Des dels inicis de l'Orde el carisma mercedari ha anat lligat als esclaus i els captius
per això és habitual i normal trobar presència mercedària a les presons d'arreu del
món. A la província d'Aragó, per exemple,
han optat per apropar-se a les persones
que pateixen marginació del tipus que sigui, per això els trobem a la pastoral penitenciària i sovint on hi ha una presó al costat hi ha una Llar mercedària on potser els
mercedaris no viuen però sí gestionen.
Els mercedaris tenen
clar que el món de la
marginació és molt
ampli. A Guatemala,
per exemple, tenen
una casa d'acollida
per a nenes del tràﬁc
de persones. A
Santo Domingo estan amb joves que volen
recuperar-se de la droga. A Brasil amb els
nens del carrer, però a Moçambic són capellans a la presó.
El carisma mercedari passa per donar la
vida per l'altre. Fa vuit-cents anys signiﬁcava donar la vida literalment ja que els
frares mercedaris s'intercanviaven pels
esclaus. Avui això en ple segle XXI es tradueix en anat recuperant a la gent poc a
poc. Les captivitats d'avui són unes altres,
són captivitats socials, polítiques o inclús
psicològiques.
Gloria Barrete
per a Catalunya Religió

REUNIÓ DEL GRUP LLAVORS. Començarem les reunions
d’aquest curs el proper diumenge 23 de setembre, a les 11h a la
parròquia de sant Pere i sant Pau.
CELEBRACIÓ DE LA MD DE LA MERCÈ. Festa de la titular de la
parròquia de la nostra ciutat que porta aquest nom. Aquest dilluns 24 farem a les 19.00h una ofrena floral i l’eucaristia solemne
a les 19.30h, en la que ens predicarà el P, Jesús Bel, mercedari coordinador de l’atenció pastoral d’un dels mòduls de la presó de
Brians. L’eucaristia acabarà amb un refrigeri. Som convidats a
compartir a la MD de la Mercè aquests festa totes les comunitats
cristianes del Prat.
SUPRESSIÓ DE MISSES AQUESTA SETMANA. Per facilitar la participació en les festes de la MD de la Mercè i de Sant Cosme i sant
Damià se suspèn la missa de les 20.00h a sant Pere i sant Pau
d’aquest dilluns i la missa de les 20.00h a sant Jordi el dimecres
26.
REUNIONS DE FAMÍLIES DE LA CATEQUESI INFANTIL. Aquesta
setmana hi haurà les reunions informatives per a les famílies dels
infants de catequesi. Seran dilluns 24 a les 17.30h a Sant Pere i
sant pau, dimarts 25 a les 17.30h a la MD de la Mercè i dimecres
26 a les 17.30h a sant Jordi. Dijous n’hi haurà una a les 10.00h a
sant Pere i sant Pau per aquelles famílies que no hi poden anar a
la tarda.

REUNIÓ DE VOLUNTARIS DEL REFORÇ ESCOLAR. Serà dimecres
26 a les 18.30 a la sala sant Pau.
CELEBRACIÓ DE SANT COSME I SANT DAMIÀ. Serà el proper dimecres 26. A les 19.00h començarà la processó-cercavila a la Pl.
de l’amistat. A les 19.30h hi haurà una ofrena floral, a les 19.45h
una representació de la vida dels sants, a les 20.00h l’eucaristia
presidida per l’arquevisbe d’Urgell Joan Enric Vives i a les 21.00h
una convivència al pati de la parròquia.
EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA AL PRAT. La reunió que
no es va poder fer a finals de curs ni inicis d’aquest l’hem fixada
per al proper dijous 27 a les 20.00h a la sala sant Pere.
PROJECTE BRÚIXOLA PER ADOLESCENTS. Ja ha començat
aquest projecte per adolescents que inclou el dinar, reforç escolar
i altres activitats i que impulsa Càritas interparroquial del Prat de
dilluns a dijous als locals de la MD de la Mercè. De moment hi ha
8 adolescents que hi participen i probablement se n’hi afegirà algun més els propers dies.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia actual per un tancament d’alumini i vidre doble. L’import de les obres és de 12.329€ S’ha recollit fins al
moment 1.590,61€ (13%).

SANT PERE I SANT PAU. El 15 de setembre Ariana Maria DZYUBINSKYY REDONDO de Volodymyr i Maria del Carmen, Denis LÓPEZ
NEMES de Joel i Bianca Nicoleta, Lucas GONZÁLEZ PÉREZ de Jesús Maria i Meritxell, Nicolás AGUILERA BERNARDO de Rafael i Nazaret. El 22 de setembre Nil RUIZ CUGOTA de Oscar i Romina.

Núria PALLEJÀ POLO (90), Antonia PEDRAZA NÚÑEZ (91), Isabel GARCÍA GIMÉNEZ (84), Indalecio GARCÍA RUEDA (83).

SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 23. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Ana DEL
MORAL. 20.00h. esposos Antón PUGÉS i Paquita LLOBET, José
PELEGRIN MARTÍNEZ, Agustí LLOBET, Ramón PUGÉS TRIAS i
Maria ROJO GARCÍA.
DIJOUS 27. 9.00h. Miquel BUSQUETS i Quimeta CHETO, Elena
VIDAL i Àngel ARMALÉ, esposos Enric QUEROL i Quimeta
BUSQUETS.
DIVENDRES 28. 9.00h. Josep FERRER BUSQUETS

DIUMENGE 30. 9.00h. Josep PORTILLO, Ana DEL MORAL.
12.30h. famílies ALCAIDE-LÁZARO, esposos Fernando i Isabel,
famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, famílies PARDO-VILLAMAYOR, Manuel PARDO VILLAMAYOR. 20.00h. Agustí LLOBET ORTIZ, Ramon PUGÉS TRIAS i María ROJO GARCÍA, consorts Antoni PUGÉS i Paquita LLOBET.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 23. 11.00h. Faustino DURAN, Marcelina DE
MARCO, Alipio ALONSO RUBIAL

DISSABTE 29. 9.00h. Miquel FABRÓ, Miquel PORTILLO.
20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
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