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LO LLIRI DE SANT
ANTONI
D’ahon veniu, Sant
Antoni?
-Vinch del jardí franciscà
de veure florir les roses,
que Francesch al cel
robà;
tot flayrant aquelles roses
Maria est lliri´m donà
-Y ahom anau, Sant
Antoni,
-A desinfectar la terra
De la gran fortor que fá,
de la gran fortor del vici
que se la menja
com un mal grá
Lo lliri de la puresa
En los cors lo vull plantar:
Aquell que en lo cor tinga
Angelet se tornarà;
Seran bossins de la gloria
Los territoris hon florirà.
Mn. Jacint Verdaguer

padesantantoni.com
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BENVINGUDA
Una salutació ben cordial a tots, i
una joiosa i agraïda
benvinguda a aquest “Butlletí de Sant Antoni” i als qui l’han
confeccionat. Aquest és i vol ser el començament d’una nova
etapa en la vida del nostre Santuari en la seva vessant caritativa
i de servei social. Estem parlant de “El Pa de Sant Antoni” o pa
dels pobres, aquesta entitat tan arrelada a casa nostra i que és
fruit i conseqüència del gran amor que el Sant de Pàdua tenia
envers els més necessitats. Durant molts anys unes persones
voluntàries s’han encarregat d’aquesta entitat tan nostra. A elles
el nostre més sincer
agraïment. Ara han pres
el relleu amb molt
d’entusiasme
unes
altres
persones.
El
nostre agraïment també
per la seva bona
disponibilitat.
Sabem que els pobres
adoraven Sant Antoni,
perquè ell tenia cura de
les seves necessitats. És, potser, el sant més popular i el més
venerat a casa nostra. Es diu que cap lloc com Barcelona li ha
tingut tanta devoció. No és estrany que la nostra ciutat obrís el
primer temple dedicat al Sant de Pàdua, encara que nascut a
Lisboa.
Avui, a les esglésies franciscanes seguim recollint i repartint el
“Pa de sant Antoni”, el pa dels pobres, en favor dels més
necessitats que vénen demanant ajut. És el cas del nostre
Santuari que tant estimeu i que tant visiteu per pregar-hi; a
través de la institució “Pa de sant Antoni – Servei social”, que sou
tots vosaltres, està atent a minvar les necessitats de molts. Que
el Senyor segueixi beneint aquesta institució i a tots els qui hi
col·laboreu!
Fra Francesc Linares Cerezuela ofm
Guardià de la comunitat
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L’HOME VIU DE PA MATERIAL I EUCARÍSTIC
El “Pa de Sant Antoni” del santuari de Sant Antoni de Pàdua, és un
antic i bon servei a les persones que tenen necessitat de pa, és a dir,
de les coses materials per poder viure dignament.
Amb motiu de la celebració de l’any jubilar de la misericòrdia, el Papa
Francesc parla de les obres corporals de misericòrdia que hem de
practicar els cristians per tal d’ajudar els nostres germans
necessitats. avui encara són molt greus les conseqüències de la crisi
econòmica a casa nostra i són moltíssimes persones i famílies que
les sofreixen. per tot això, es vol
MIRACLE EUCARISTIC DE RIMINI
intensificar i actualitzar aquest servei
que està realitzant el “Pa de Sant
Antoni”.
Potenciar perquè, com ja he dit, les
necessitats materials de moltes
persones són importants i sense l’ajut
dels germans no se’n podrien sortir.
actualitzar per respondre millor a la
realitat actual, comptant amb un
voluntariat generós i amb els mitjans
que puguin ajudar a realitzar millor
aquest servei.
El “Pa de Sant Antoni” ben relacionat
amb la Càritas parroquial, desitja
continuar manifestant l’amor que Sant
Antoni de Pàdua tenia a les persones
necessitades i ajudar-nos a canalitzar
l’ajut econòmic que hem de fer els
Ilustración 1MIRACLE EUCARISTIC DE RIMINI
cristians que s’apliquen per celebrar la fe en aquest estimat santuari
de sant Antoni de Pàdua. en l’església, des del seu inici, hi ha la
tradició d’unir l’eucaristia amb l’ajuda fraterna, unint el nostre amor al
senyor i el nostre amor als germans.
+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal de Barcelona
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SANT ANTONI DE PÀDUA, EL SANT DE TOT EL MÓN
Tothom sap que el 13 de juny és la festa de sant Antoni de
Pàdua.
Per alguna cosa és el Sant de tot el món. Se l’estimen a Lisboa,
on va néixer i a Pàdua on visqué i edificà tots amb la seva vida
santa.
L’invoquen els qui es troben en un perill imprevist i sobtat. El crit
espontani que els surt dels llavis és: Sant Antoni gloriós!
-El veneren els paletes que el tenen
com a patró.
-Les noies i els fadrins li demanen
que els ajudi a trobar la persona
amb qui compartiran la seva vida.
-Els pobres saben que sant Antoni
està de part seva, i que se les
enginya totes per a furgar en les
butxaques dels rics en favor dels
més dissortats. I si no, vegeu com
funciona l'obra del “Pa dels pobres”!
Apart d’aquests col·lectius que
l’invoquen pels motius adduïts, sant
Antoni és un sant que ha arrelat en
el cor del poble senzill, fins i tot entre
SANT ANTONI DE PADUA Autor MURILLO
els no cristians.
Quin és el sant que es pot trobar en el 90% de les esglésies?
Naturalment, sant Antoni!
Fra Josep Mª Massana, ofm
¡Oh gloriós Sant Antoni!, a qui Deu va escollir per intercessor nostre
en les tribulacions i pèrdues de la vida material, i com protector dels
pobres davant els rics: protegeixi’ns amb els teus favors en totes les
necessitats i envolics de la nostra vida, donants sincer amor els
pobres, molta confiança em Deu i gran aprecií de la vida eterna, a la
qual s’ordena tota la vida temporal.
Especialment supliquem la teva intercessió en aquest favor que et
demanem.
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PA DE SANT ANTONI
Es l’obra més coneguda i més profitosa que uneix la devoció amb els
Franciscans. La raó d’aquesta obra és recordar la virtut heroica de la caritat
de Sant Antoni en favor dels pobres i desvalguts. Es va iniciar ja des dels
primers anys del culte al Sant.
Encara es va fer mes popular aquesta obra per un petit miracle obtingut per
la intercessió de Sant Antoni.
La forma actual d’aquesta obra data del 1887 quan un bon sacerdot, Antonio
Locatelli, funda l’associació universal antoniana.
Posà dues caixetes a tocar de la imatge de Sant
Antoni, una era per rebre les peticions dels
devots i l’altre per l’almoina oferta per els
pobres, en ser atesos pel Sant.
Encara es va fer mes popular aquesta obra per
un petit miracle obtingut per la intercessió de
Sant Antoni.
A l’any 1888 la Sra. Lluisa Bouffier, que te una
botiga i magatzem adjunts, un dia al obrir la
porta se li trencà clau. El serraller prova de mil
formes diferents d’obrir la porta però al no aconseguir-ho suggereix a la
mestressa de forçar la porta però aquesta li diu : “ acabo de prometre a Sant
Antoni una almoina pels seus pobres si s’obre la porta; provi un altra vegada
les claus”. I a la primera, s’obrí. Posà a la botiga una imatge del Sant, amb
una caixeta a sota que diu: pel pa de Sant Antoni. El fet s’estengué arreu de
França. Les imatges del Sant amb la caixeta dels pobres sota els seus peus
es multiplicaren per tot arreu i es posaren a les esglésies i a les confraries.
L’obra social del pa de Sant Antoni (dels pobres) s’ha estès arreu del mon,
als convents i on l’estat no garanteix l’assistència als mes marginats ha pres
una gran força i popularitat.
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NOTES
Cartes espirituals
El mes de febrer d’enguany l’Abadia de St. Josep de Flavigny situada a la
Borgonya, França, va dedicar la seva carta espiritual, que edita cada mes en
diferents idiomes, al nostre patró Sant Antoni de Pàdua. Pròximament serà
editada en Castellà i Català. Si esteu interessats en aquestes cartes espirituals,
el seu enllaç es http://www.clairval.com/sample.ca.php

Fundació Acollida i Esperança
La Fundació Acollida i Esperança, fundada pel Pare Josep Costa Planagumà
ofm., és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i
atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones
afectades pel VIH/sida sense recursos econòmics, personals ni suport familiar.
www.ocullida.org

Vita Mundi
Aquesta ONG està realitzant un projecte per proporcionar 1.400 diàlisis a
pacients molt pobres i marginats de l’hospital Sant Luke de Shirampur India.
Des d’aquesta obra social se’ls presta ajut per assolir el seu projecte.
www.vitamundi.org

Escola Santa Maria dels Apòstols
L’obra social Pa de sant Antoni, col·labora amb aquesta escola que va ser
fundada per la congregació de les Misioneras Cruzadas de la Iglesia, l'any
1.963 al barri del Besòs de Barcelona, per donar resposta a les necessitats dels
seus veïns, majoritàriament immigrants amb escassos recursos, mancats de
formació i d'ajuda social. www.smapostols.org

Càritas parroquial i Serveis Socials
Aquest servei social col·labora dintre de les seves possibilitats amb aquestes
entitats per tal de millorar les condicions socials d’aquelles persones o famílies
que pels seus recursos necessiten ajuts del Pa de Sant Antoni.
www.padesantantoni.com

Butlletí 1

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL

7

OBRA SOCIAL PA DE SANT ANTONI
La presència Antoniana a Barcelona és de les més antigues de la història
del cristianisme, des de poc després de la mort del Sant (1232), les monges
clarisses el fan patró de la seva església (1237). L’any 1904 els framenors
funden el santuari a la ciutat comtal. La profunda devoció antoniana dels
barcelonins, encara viva i que s’estén per tot Catalunya, el fet que el Sant fos
un dels més populars entre els catòlics impulsa a dedicar al convent-santuari
del carrer Santaló a Sant Antoni de Pàdua. Aquesta dedicació impulsa la
preocupació per les obres en favor dels més pobres en l’organització Pa dels
pobres o Pa de Sant
Antoni.
Ja entrat el segle
XXI tenim el desig de la
cristal·lització amb una
projecció
social
organitzada i estable del
Pa de Sant Antoni; és
per aquest motiu que
iniciem la publicació
d’aquest butlletí amb la
voluntat de difondre
l’activitat
d’aquesta
acció social i despertar
SANT ANTONI REPARTIN EL PA
en
els
nostres
conciutadans el desig i
la forma d’ajudar els
més necessitats, materialment o espiritual.
Els ajuts que aquest servei ha prestat durant els primers mesos de l’any
han estat destinats a famílies de la nostra comunitat amb risc d’exclusió,
pagament de lloguers subministraments bàsics, medicaments, escolarització en
escoles cristianes. S’han destinat recursos a fundacions per l’ajut a la inserció
social de col·lectius amb exclusió social. D’altres recursos s’han destinat a
necessitats mèdiques en el tercer món.
Balbina Birba i Lluís Viñas
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FESTIVITAT DE SANT ANTONI DE PÀDUA

HORARI DE MISSES:
7,30 h. (CAT.)
9,00 h. (CAST.)
10,00 h. (CAT.)
13,00 h. (CAST.) Missa Concelebrada
19,00 h. (CAT.)
20,00 h. (CAT.)
Durant les celebracions es repartirà el tradicional panet beneit de Sant
Antoni.
A totes les Misses la litúrgia serà animada per l’organista rus Nikolay
Poluboyarov.
Entre les celebracions podran comprar-se panets beneits al claustre. Els
fons recollits es destinaran a l’obra social Pa de Sant Antoni
A dos quarts de nou del vespre l’organista Nikolay Poluboyarov i Tatiana
Rubinskaya faran un concert. Entrada lliure. Hi sou tots invitats.

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL. FRANCISCANS
Carrer CALAF,16 08021 BARCELONA
Tel. 932092388
www. padesantantoni.com
e-mail: padesantantoni@gmail.com
Per donatius:
podeu dirigir-vos els Fr. Del Santuari o
Compte

