AGENDA DEL MES DE MAIG DE 2021
Donades les circumstàncies que ens toca viure, veurem de tot això què podem fer.
Anirem informant, segons ens diguin. Caldrà complir les mesures manades per
prevenir contagis.
1
2
8
9
15

Dissabte. Sant Josep Obrer. Festa.
Diumenge V de Pasqua. A les 18 h.: Concert a càrrec del cor MUOM.
Dissabte. A les 18 h.: Concert a càrrec del Quartet Moana.
Diumenge VI de Pasqua. Festa. A les 18,30 h.: Vespres cantades.
Dissabte. Sant Isidre. A les 11 h.: Missa amb ofrena de la dansa.
A les 18 h.: Ball de gegants, a l’església.
16
Diumenge de l’Ascensió. Solemnitat. A les 18,30 h.: Vespres cantades.
16-26 Exposició de gegants al claustre.
23
Diumenge de Pentecosta. Solemnitat.
A les 12 h.: Lectura teatralitzada d’“Un cafè amb Maria”, de Mn. Víctor
M. Galindo Macario.
A les 18,30 h.: Vespres cantades.
26
Dimecres. SANT FELIP NERI. Solemnitat. Missa solemne a les 19,30 h.,
presidida per Mn. Jaume Aymar i Ragolta, rector de Sta. Maria de
Badalona.
27
Dijous. Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre. Festa.
29
Dissabte. A les 17 h.: Vivim l’Ora a l’Oratori: infants, joves i (grans no per
prudència a causa de la pandèmia).
30
Diumenge. Santíssima Trinitat. Solemnitat. A les 18 h.: Concert a càrrec
del cor MUOM.
EN EL MES DE JULIOL:
11-18 Colònies de l’Esplai “JASD”, a Sta. Maria de Meià.
OPERA EN GRÀCIA... AL CLAUSTRE
Diumenge 4, a les 20h.: Les dones de Mozart
Dissabte 10, a les 20h.: La Bohème (G. Puccini)
Diumenge 11, a les 20h.: La Traviata (G. Verdi)
Dissabte 17, a les 20h.: La Bohème (G. Puccini)
Diumenge 18, a les 20h.: La Traviata (G. Verdi)
Diumenge 25, a les 20h.: Don Pasquale (G. Donizetti
El Sagrament de la Reconciliació: 30 minuts abans de la celebració de
l’Eucaristia.
Web d’interès:

www.oratorigracia.com
www.arxiprestatdegracia.cat
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Oratori Sant Felip Neri de Gràcia

MANTINGUEM-NOS UNITS AL CEP VERITABLE
Amb la mentalitat eucarística que tingué nostre pare Sant Felip Neri, on
arrela la consciència missionera de l’Església, que malda per fer conèixer a
tots els homes l’amor del Pare, demanem enguany, en la solemnitat de n. p.
Sant Felip Neri, per tots nosaltres, Comunitat de l’Oratori de Gràcia, i
també per tots els que formem la família filipense. Que el misteri d’amor i
d’unitat que celebrem, produeixi en nosaltres i en les nostres Comunitats el
bon fruit de la fraternitat i de la solidaritat amb els més febles, perquè a
tothom arribi el testimoniatge de l’Evangeli.
Evangeli que ha de predicar tot fill de Sant Felip, perquè ningú no ens pot
ensenyar tan bé a ser fills com el mateix Fill. Per això hem de restar-hi
units; som una sola família.
Que l’esperit de filiació, doncs, del qual fou tan penetrat nostre pare Sant
Felip, vagi penetrant també nostres ànimes i nostres Comunitats per tal
d’esdevenir pel món d’avui manifestació de la gran veritat: viure en la
intimitat del Pare, amb esperit de fills, germans els uns dels altres. Desig
que enguany fem extensiu a totes les Comunitats oratorianes-filipenses
esteses arreu del món. Perquè aquesta és l’essència de la nostra
espiritualitat, no altra que la mateixa de l’Evangeli, que en síntesi és la gran
revelació de Jesucrist: que Déu és el nostre Pare i que tots som germans. I
ningú no coneix el Pare sinó el Fill i aquells als qui el Fill el vol revelar.
Mantinguem-nos, doncs, units al Fill, al cep veritable; perquè "aquell que
desitja una altra cosa que Jesucrist, no sap pas el que desitja; el que demana
quelcom que no sigui Jesucrist, no sap pas el que demana; i el que treballa
per un altre que no sigui Jesucrist, no sap pas el que fa".
P. Ferran Colás Peiró, C.O.

CENTRALITAT DE LA PERSONA
Hi ha moments de la vida en els que ens preguntem: què és l’ésser
humà? Trobem respostes en la mitologia, la filosofia, la sociologia, la
literatura, la medecina, la psicologia, la religió, etc. De les respostes en
deriven les més variades antropologies, és a dir, diferents concepcions
d’allò que és l’ésser humà. La nostra antropologia es fonamenta en la
revelació cristiana, que ens presenta el designi d’amor de Déu i ens
ensenya que l’ésser humà ha estat creat “a imatge de Déu”, amb capacitat
de conèixer i estimar el seu Creador. També ens ensenya que Déu ha
constituït l’ésser humà senyor de tota la creació i que l’ha d’ordenar per a
glòria de Déu i per al seu propi perfeccionament (cf. Gn 1, 28). Els
elements fonamentals de l’antropologia cristiana són, doncs: la dignitat de
la persona humana, creada a imatge de Déu, amb la capacitat de conèixer
i estimar el seu Creador; la seva relació amb les criatures terrenals, la
seva activitat en el món, vinculada al respecte a la naturalesa i a les seves
lleis, perfeccionant-lo d’acord amb el projecte del Creador; i, en darrer lloc,
la seva condició social, el fet que està cridat a existir en la comunió
interpersonal. Ara bé, l’home només pot subsistir si salvaguarda la relació
amb Déu, que l’ha creat i li manté l’existència, si és fidel als seus
manaments (cf. Gn 2, 16). Aquesta relació amb Déu no només és
essencial, sinó que també és la dimensió que engloba totes les altres
relacions. Aquesta concepció de la persona humana, de la societat i de la
història es fonamenta en Déu i en el seu designi de salvació.
La doctrina social de l’Església presenta l’home integrat en la trama
complexa de relacions humanes, econòmiques i socials de la societat
moderna. Tota la vida social té com a protagonista la persona humana
que ha de complir el manament del llibre del Gènesi: “Sigueu fecunds i
multipliqueu-vos, pobleu la terra i domineu-la” (Gn 1, 28). La persona
humana és, doncs, el subjecte protagonista del treball i de l’estudi, de la
investigació i de l’art, de l’educació i del conreu de la terra. L’atenció no
s’ha de posar en les activitats concretes sinó en les persones mateixes,
que són els subjectes d’aquestes activitats. L’ésser humà és el subjecte
en tot moment, en l’activitat i en el descans, quan prega i quan treballa,
quan dorm i quan s’alimenta, quan reflexiona i quan es diverteix. Un del
perills del nostre temps consisteix en reduir-ho tot al fet de produir, a la
utilitat. Per això cal fixar-se en la persona concreta i partir de la seva
integritat, de les seves necessitats, de les seves potencialitats. El centre
de l’activitat econòmica ha d’ocupar-lo la persona i la recerca del bé comú,
i no pot ser monopolitzat pel pur rendiment i menys encara pel benefici. És
urgent que el fonament ètic retorni a la política econòmica. El papa
Francesc va expressar-ho amb claredat en la seva visita a la casa
d’acolliment Dono di Maria a Roma: “Un capitalisme salvatge ha ensenyat

la lògica del benefici a qualsevol preu; de donar per a obtenir; de
l’explotació sense contemplar les persones”. La societat només pot
funcionar degudament si col·loca la persona en el seu centre, si promou la
seva dignitat, i si té en compte Déu, perquè el fonament últim en Déu és el
que sosté la vida personal i social. Promoure la dignitat de la persona
significa reconèixer que posseeix drets inalienables i no en pot ser privada
per res ni per ningú. L’economia no pot desvincular-se de les exigències
ètiques. No és missió de l’Església oferir solucions tècniques i no s’ha de
posar en la política de les Administracions. Ara bé, té un missatge a oferir
a la societat per tal que es construeixi segons l’ésser humà, la seva
dignitat, la seva llibertat i perquè afavoreixi el seu desenvolupament
integral.
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe electe de Sevilla

Sta. Teresa, St. Ignasi, St. Isidre, St. Francesc Xavier, St. Felip Neri
Canonitzats el 12 de març de 1622: quatre espanyols i un sant!!!

