AGENDA DEL MES D’OCTUBRE 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.
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Diumenge XXVII de durant l’any.
Diumenge XXVIII de durant l’any.
Dimarts. Mare de Déu del Pilar. Missa a les 11 h.
Divendres. A les 20,30 h., concert titulat "Diàlegs entre Handel i Vivaldi",
una selecció d’àries d’oratori de Händel i de concerts i òperes de Vivaldi a
càrrec del baix solista Giorgio Celenza i l’orquestra barroca 3 Nations
Ensemble, sota la direcció, des del clavicèmbal, d’Àngel Villagrasa.
Diumenge XXIX de durant l’any. Col·lecta del Domund.
Diumenge XXX de durant l’any.
Dissabte. A les 17 h.: Vivim l’Ora a l’Oratori: infants, joves i grans.
A les 19 h.: Concert titulat “La luz de Pachamama”, a càrrec del grup
“SATSURAJKAUR”.
Diumenge XXXI de durant l’any

Tots els dilluns, de 17,15 h. a 18,15 h.: Catequesi d’infants, 1r. nivell.
Tots els dimarts, de 17 h. a 18 h.: Grup de la Legió de Maria.
Tots els dissabtes, de 17 h. a 19,30 h.: Esplai “JASD”.
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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UN NOU CURS: DÉU ESPERA DE NOSALTRES UNA RESPOSTA
Crec oportú, en començar un nou curs, tenir en compte, per una banda, allò tan
sabut de n. p. sant. Felip Neri: “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”; i per una altra banda, la llibertat pròpia del nostre viure diari. Si més no per
donar resposta de l’home a Déu, d’alliberament del replegament sobre mi mateix i
sobre els propis volers per assumir el pla de salvació de Déu, configurant-me amb
Jesucrist obedient fins a la mort. Crec que això ens ha de portar a l’autèntica
llibertat, a la docilitat de l’Esperit, per poder viure en caritat.
Arrelats en la motivació fonamental, el que deia n. p. sant. Felip, i vivint en
caritat, en tota obediència, com la d’Ell, hi ha d’haver el terme vers el qual ens
porta la mateixa obediència: no la por, sinó l’amor.
Per altra banda, n. p. sant. Felip també ens subratlla una sèrie de qualitats que fan
l’obediència agradable a Déu i dolça als homes: la promptitud, la generositat,
l’alegria... Qualitats que esmento, si més no, perquè no les oblidem en el nostre
viure quotidià.
Perquè en la nostra vida oratoriana ens hem d’obeir els uns als altres, ja que es
tracta d’una recerca sincera i humil de tots a fi de respondre als designis de Déu,
que ens parla en la persona del Fill: “Escolteu-lo!”.
Per això, no ens quedem en qüestions, diguem-ne, organitzatives o de simple
convivència, anem a la motivació fonamental, el que sant Benet en diu: “no
anteposar res a l’amor de Crist”. És a dir, cerquem una més plena configuració
amb Ell. De fet, si no ho fem així, són moltes les coses de la nostra vida, no sols
comunitària sinó també personal, que perden cohesió. És més, si nosaltres no
vivim intensament aquesta recerca, podem defraudar l’esperança de molts que
Déu posa en el nostre camí. I nosaltres, precisament, des del nostre viure en
família, el que hem de cercar és la comunió amb Ell, amb nosaltres mateixos i
amb els homes. Tota la resta se’ns dóna d’escreix. Estic segur que si ens

mantenim units en l’amor-caritat i en donem testimoni Déu ens beneirà i farà de
l’Oratori de Gràcia un fogar on la gent s’hi ajocarà cercant-lo a Ell
Sí, és qüestió d’obeir Déu, que ens ofereix la seva Paraula. D’ací, el tracte diari i
familiar amb la Paraula. I què em diu, ara i aquí, en tot moment? Que n’era de savi
n. p. sant. Felip! Llibertat, sí... Alegria, també... Viure en caritat... tot és possible,
si sabem ser obedients a la Paraula, si l’escoltem com diu el Pare, amb aquell
esperit de fe i de conversió que ens allunya del servilisme, de la mediocritat, del
desengany o de la desesperació, i que ens porta a l’acceptació humil del “sóc el
que sóc per la gràcia de Déu”.
Aquest nou curs Ell espera de nosaltres una resposta generosa, joiosa, avui i ací,
que és el nostre lloc, l’Oratori que viu a Gràcia, al servei dels homes i a lloança
seva.
P. Ferran Colàs Peiró, C.O

desenvolupament del nen o nena? Perquè els avis els aporten aspectes que els
pares i mares, per un motiu o per altre, no podem donar. A més a més, als avis els
hi encanta participar en i estar-hi a les etapes dels seus néts. Per tot això, des de
“Sortir amb nens” t’expliquem el per què de la importància dels avis en la
infantesa dels nostres fills.
1. Els nens solen rebre una educació ‘menys estricta’. Gairebé tots els avis i
àvies solen ser menys restrictius en l’educació dels néts. A vegades quan els
preguntes solen dir que si ja han sigut estrictes amb els fills, per què amb els néts?
Doncs sí! Per això, tot i que sempre intervenen per a bé en l’educació dels nens i
nenes, també ho faran d’una manera menys estricta envers els pares.
2. Tot i això, també saben posar límits. Això sí! També saben on estan els
límits, és clar. I que als nens els hi diguin què no es pot fer i què es pot fer sense
que siguin els seus pares qui ho diuen, ajudarà que s’ho prenguin més
seriosament.

LA IMPORTANCIA DELS AVIS EN LA INFANTESA

3. Fan de referents perquè els nens vegin com cal comportar-se. Els avis
poden ensenyar uns valors, fins i tot sense adonar-se’n, que serveixin de referent a
la vida dels seus néts. Veient als seus pares i avis poden aprendre com han de

Cada 26 de Juliol celebrem Sant Joaquim i Santa Anna. Com no tenim edicions
dels full a l’estiu, volem tenir un recordatori a tots el avis en aquest inici de curs.

comportar-se ells i elles amb els mateixos pares; com parlar correctament,
com explicar els seus problemes…
4. Aporten molt amor. Un dels punts més importants! Perquè si una cosa saben
fer molt bé, els avis, és donar amor i “carinyo”. I tots aquests bons sentiments que
transmeten als nens són les principals claus perquè el seu desenvolupament
sentimental de cara al futur sigui òptim.
5. Creen records per sempre. I el punt principal, tots els records que hi deixen!
Nadals, els diumenges de dinars familiars, les tardes junts… Tot això durarà
sempre a la ment dels nostres infants, i serà un dels motius principals de fer-los
somriure més sovint quan pensin en els seus avis.

Els avis són més que 'avis'. Són una part molt important de la família i per a tots
els membres que la conformen. Els avis valen el seu pes en or. Si ets avi o àvia,
llavors has de saber que ets realment valuós/a i que aquestes personetes que són
els teus néts necessiten tenir una bona relació amb tu. Aprendran grans coses i
gaudiran al teu costat cada segon.
Bon inici de curs per tots!!!!
www.madreshoy.com i www.sortirambnens.com
El vincle entre avis i néts és tan natural que ni tan sols cal una explicació, però
sabeu que fins i tot aquesta relació té un component essencial en l’educació i futur

