AGENDA DEL MES DE MAIG DE 2022
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 III de Pasqua. A les 18,30 h., Vespres cantades.
Diumenge IV de Pasqua. Festa. A les 18h.: Concert coral a càrrec de
La Fuga.
Diumenge V de Pasqua. Festa. A les 18,30 h.: Vespres cantades.
Dissabte. A les 18 h., concert a càrrec del Cor Vivaldi.
Diumenge VI de Pasqua. A les 18,30 h., Vespres cantades.
Dijous. SANT FELIP NERI. Solemnitat. Missa solemne a les
19,30h., presidida pel P. Joan Badia i Morera, prior de la Comunitat de
Carmelites Descalços de Barcelona.
Dissabte. A les 13,30 h., Botifarrada solidària, a càrrec de l’Esplai i
al llarg de tot el dia: Vivim l’Ora a l’Oratori: infants, joves i grans.
Diumenge de l’Ascensió. Solemnitat. A les 19 h.: Concert a càrrec del
cor MUOM.
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Oratori Sant Felip Neri de Gràcia

EL SOMRIURE D’UN SANT... EL NOSTRE SOMRIURE?
Deia el P. G. Cittadini: "A l’Església, aquesta simple i feliç família
(oratoriana) representa el somriure. El somriure és el que som, com a
vocació, en el cos de Crist que és l’Església". Des que vaig veure la pel·lícula
"Preferisco il Paradiso", no deixo de tenir present el somriure de n. p. sant
Felip Neri adormit ja amb el Senyor, i que provoca aquella explosió d’alegria
en aquella nena que des de la seva innocència entén la resurrecció, i per ella
l’explosió d’alegria a tot el poble fidel.

EN EL MES DE JULIOL:
2-10 Colònies de l’Esplai “JASD”, a Sta. Maria de Meià.
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

Sí, en el nostre món, aquest somriure és una provocació, un signe de
contradicció, un punt de ruptura que desperta sorpresa, estupor. Però sabem
que darrere de la meravella sempre hi ha la pregunta, sempre neix el demanar
explicació i darrere d’aquesta sorgeix el camí de la fe, la resposta de la fe.
Perquè, malgrat tot, Crist ha ressuscitat i viu. És aquesta fe la qual anuncia
alegria, que inspira confiança i esperança, fins i tot quan les circumstàncies
semblen convidar-nos a la desesperació. Sí, Crist, nostre Salvador és present,
està entre nosaltres i ens guia pas a pas cap al seu Regne, fent que tot concordi
amb el nostre veritable bé.

Estic segur que hem de seguir mantenint la nostra bona tradició, els valors
que ens venen del passat. Hem de ser humils i deixar-nos enriquir amb
l’herència rebuda, que no és poca. Siguem somriure en la realitat de la nostra
Església diocesana (més concretament en la que viu a Gràcia) i també en la
realitat de la mateixa vila de Gràcia, etc. Amb humilitat, senzillesa i
simplicitat fem que la nostra vida sigui un no anteposar res a l’amor de Déu.
És Ell qui obra cada vegada més i nosaltres menys. Pensem en allò altre tan
sabut de no desitjar, demanar o fer res que no sigui per Jesucrist.
Com Església que som cal donar sentit a la vida, que la nostra missió sigui
de veritat de denúncia profètica i d’integració social. Això ens porta a la
caritat, a l’amor fratern, perquè si vivim de l’amor de Déu hem d’estar
disponibles davant les necessitats del proïsme. Sempre, però potser molt més
en aquest temps que vivim, sentim amb insistència la súplica dels nostres
germans que a nosaltres precisament ens diuen: "Feu-nos veure Déu! Feunos veure i trobar el seu amor! Tenim necessitat!". Hem de viure sent
transparència del rostre de Déu, del seu amor, de la seva misericòrdia. I és
que si vivim en Crist, en Ell ho vivim tot. Visquem la nostra vocació: Ser
somriure en l’Església!!!
BONA FESTA DE SANT FELIP NERI!!!
P. Ferran Colás Peiró, C.O.
PER QUÈ EL MES DE MAIG ÉS EL MES DE LA VERGE MARÍA?
Maria és l'única dona de tota la història de la humanitat a què
Déu va permetre néixer sense pecat original, la mare de Crist i
sempre Verge, que va ser assumpta al cel en cos i ànima. Tenim 30
dies per endavant en aquest mes de maig per dedicar-los
especialment a la Nostra Mare. Però, per què el mes de maig és el
mes de la Mare de Déu? Si l'Església està celebrant la Resurrecció
de Jesús, per què també es ret homenatge a Maria en aquest mes?
Aquesta tradició fa dos segles que està en vigor i coincideix amb
el començament de la primavera i el desterrament de l'hivern. El
“triomf de la vida” que simbolitza la primavera és un dels motius pels
quals se situa al maig el mes de la Mare de Déu, Mare de la Vida, de
Jesús.

A més, la presència d'aquest homenatge particular a Maria
correspon a atorgar un sentit cristià a aquest mes i en aquesta
estació.
Grècia i Roma clàssiques també celebraven l'arribada de la
primavera. Ho feien amb festivitats, oracions i flors per a Artemisa i
Flora, ambdues considerades deesses de la fertilitat.
Aquesta tradició va fer un tomb al segle XII i va canviar de
pàgina al calendari. Va néixer la festa de "La devoció dels trenta dies
a Maria", que tenia lloc entre la segona quinzena d'agost i la primera
de setembre.
Dedicar-li un mes exclusiu a la Mare de Déu és una idea del
segle XVII. En aquesta època va tornar a incloure's un culte especial
a Maria al mes de maig, que és el que ha arribat fins a l'actualitat.
La primavera i el mes de maig presenten una naturalesa verda,
florida, amb bon temps. Aquest reflex de la bellesa de la natura també
parlen de Maria, de la seva bellesa i de la seva virtut.
La celebració d´aquest mes de maig és més que una tradició
entre els cristians, és un homenatge i una acció de gràcies cap a qui
és la nostra Mare. Com a "regals" per a Ella, se solen fer moltes
coses. Entre elles, el prec del Roser, les ofrenes florals o la meditació
dels seus dogmes són algunes idees per honrar Maria en aquest mes
de maig.
(https://www.cope.es/religion/historias/noticias/por-que-mes-mayo-mes-virgen-maria20190501_405632)

