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Déu vos salve, santa Reina,
santa Mare de Déu, Maria,
que sou Verge feta Església,
i elegida pel santíssim Pare del cel,
consagrada per Ell amb el seu
santíssim Fill benamat
i amb l’Esperit Sant Paràclit,
en la qual hi hagué i hi ha
tota la plenitud de la gràcia i tot
bé!
Salve, palau seu,
Salve, tabernacle seu,
Salve, casa seva,
Salve, vestidura seva,
Salve, serventa seva,
Salve, Mare seva!
I salve també vosaltres, santes
virtuts,
que per la gràcia i la il·luminació de
l’Esperit Sant,
sou infoses als cors dels fidels,
per fer-los, d’infidels, fidels a Déu
FRANCESC D’ASSIS

padesantantoni.com
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EDITORIAL

La ciutat de Barcelona mai no se
sentirà prou joiosa d’haver estat
acollida com a bressol de la gran
epopeia de la redempció de captius,
sense prejudici de raça ni de religió,
realitzada pels creuats de la Mercè
que realitzaven al peu de la lletra el
contingut de la dita de Crist “ No hi
ha millor amic que el que dóna la
vida per al seu amic”.
Seguint aquesta antiga tradició de la
nostra ciutat d’ajut als oprimits, als
pobres i als oblidats, iniciem aquest
nou curs amb l’esperit de donar el
millor us i destinació de les vostres
aportacions al Pa de Sant Antoni.
Continuant amb la tradició d’aquesta obra social, encetarem un nou
curs, col·laborant en la formació de nens i nenes en risc d’exclusió
social, com a conseqüència de situacions socials i familiars
desfavorides, per tal de gaudir d’una formació acadèmica, humana i
cristiana que els ajudi a ser persones lliures i amb vàlua social.
Per poder assolir aquesta fita, es concediran beques a nens i nenes
perquè puguin accedir a l’esmentada formació, en centres d’ideari
Catòlic, on rebin una sòlida formació en valors i coneixements.
Durant aquest curs s’atorgaran beques per a joves amb alt risc
d’exclusió social i que han demostrat, amb els seus resultats
acadèmics, interès per l’estudi. Aquestes beques també es
concedeixen per cursar estudis de formació professional.
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SANT ANTONI DE PÀDUA EN LA ICONOGRAFIA CRISTIANA

Els artistes caracteritzen Sant Antoni en variades escenes: predicant
als peixos, amb una mula agenollada davant l’Eucaristia, meditant
dalt d’un noguer, parlant amb la gent, o duent a terme algun altre
dels seus miracles.
Els atributs més emprats, a més de l’hàbit i el cordó, són quatre:
a.- L’Infant Jesús en els seus braços, que acarona el sant. Això ens fa
veure la seva intimitat i familiaritat de tracte amb Jesús, que se li
apareixia sovint mentre pregava.
b.- El llibre de la Bíblia: perquè estimava la Sagrada Escriptura, la
coneixia amb pregonesa, la predicava i la vivia. No és pas per atzar
que se l’anomena “Doctor Evangèlic”. Sant Francesc, que l’apreciava
molt, el va nomenar catedràtic de teologia pels seus frares joves,
perquè veia en sant Antoni, no sols un erudit, sinó un home que vivia
allò que sabia.
c.- El lliri: per la puresa i transparència de la seva vida i per la seva
elevació d’esperit, de manera que, bo i tocant de peus a terra, no
l’embrutava ni tan sols la pols del camí.
d.- Els panets: sovint en la iconografia del Sant, hi ha uns panets,
perquè Sant Antoni alimentava els pobres, a base de tocar el cor dels
rics i moure’ls a la caritat envers els famolencs. Tots sabem que el dia
de la festa del Sant, es reparteixen panets beneïts, bo i recordant
aquesta faceta. I en tots els convents franciscans, funciona l’obra
social del “Pa dels Pobres”.
La família franciscana i tots els qui estimem l’esperit franciscà, tenim,
a més a més, una altra raó per a venerar i invocar Sant Antoni, i
prendre’l com a model de la nostra vida: podem dir amb tota
propietat que és el nostre germà!
Fra Josep Mª Massana, ofm
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TRES FIGURES DE L’ANY DE LA MISERICÒRDIA

Crec que durant aquest any
de la Misericòrdia seria bó
reflexionar, establint una
relació entre el tarannà de
sant
Francesc
d’Assís,
fundador de l’orde dels
Franciscans,
sant
Pere
Nolasc, fundador de l’orde
de la Mare de Déu de la
Mercè per a la redempció
dels captius, i santa Teresa
de Calcuta, fundadora de l’orde de les Missioneres de la Caritat.
El nexe que uneix els pensaments d’aquests tres sants, tan allunyats
entre ells en el temps, és l’amor de Déu. Amor, que es manifesta, i
se segueix manifestant, en tots els moments de la vida de totes les
persones.
Amor, que es manifesta, també, entre d’altres atributs, mitjançant la
misericòrdia divina.
Tenir misericòrdia vol dir compadir-se, compadir-se dels sofriments i
misèries dels altres; tant els uns com les altres poden ser d’índole
espiritual o material. La misericòrdia és
un atribut de l’amor, així doncs, essent
Déu l’Amor, també és Ell el distribuïdor
d’aquest atribut a tota la humanitat per
Ell creada.
Quan parlem de misericòrdia no ens
referim als pobres materials ni
espirituals, ja que la pobresa, tal i com
ens diu una benaventurança, és un do:
“Benaventurats els pobres d’esperit,
car d’ells és el regne del cel”. Ens
referim als sofriments espirituals i materials que pateixen molts
germans i germanes de tot el món, i a les misèries humanes, ambdós
apareguts en el món com a conseqüència del pecat original.
Déu, que és amor, és Aquell que primer es compadí i segueix
compadint-se de tots nosaltres, té misericòrdia de nosaltres. És per
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això que ens envià el seu Fill a la terra, per ensenyar-nos el Veritable
Camí que ens durà a la Vida eterna. Hem de seguir Jesús ja que Ell
mateix és el Camí, la Veritat i la Vida…
Sant Francesc va començar la seva conversió fent un petó a un malalt
de lepra, compadint-se, és a dir, tenint misericòrdia dels malalts,
fent-los partíceps del seu amor, amor que tenia dintre el seu cor i ,
que com a tothom, li havia estat donat per Déu Amor.
Sant Pere Nolasc es compadí de la misèria d’un empresonat, donant
la pròpia vida per salvar-lo. També va compartir l’amor que havia
rebut del Bon Déu fins i tot donant la seva pròpia vida.
Santa Teresa de Calcuta va
dedicar tota la seva vida a
estimar els altres, estant al
costat dels miserables més
miserables, i dels que més
patien, al costat dels més
desfavorits de la societat, al
costat d’aquells que no rebien
amor del proïsme… Déu es va
servir de la Mare Teresa com a
instrument per fer-los arribar el
propi amor diví.
Tots
tres
varen
ser
misericordiosos, tots tres varen
ser fidels a l’amor de Déu
Amor… Varen fer treballar
l’amor que havien rebut de Déu, escampant-lo entre els més
necessitats…
El secret de tots tres per poder dur a terme aquesta tasca, va ser que
veien Jesús en els germans i germanes que patien, que estaven
abandonats i que passaven misèries.
(Lluís i Balbina)
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DISTRIBUCIÓ AJUTS DE GENER A JULIOL

L’acció social Pa de Sant
Antoni, gràcies a la vostra
generositat, ha pogut seguir
desenvolupant la seva tasca
d’ajut
als
necessitats,
col·laborant amb petita mesura
a fi i efecte que puguin
recuperar la seva dignitat, ”és
difícil tenir dignitat quan una
persona no té res per menjar o
el mínim necessari per viure”.
Seguint la llarga tradició
de l’obra social Pa de Sant Antoni, s’ha donat ajut a:
-“Fundació Acollida i Esperança”, dedicada a l’acollida i atenció de
persones afectades pel VIH/sida.
-“Vitamundi”, amb aquesta ONG s’ha col·laborat proporcionant diàlisi
a pacients molt pobres i marginats de l’Índia.
- A la iniciativa de Càritas, escola bressol solidari, per a nadons amb
risc d’exclusió que puguin ser acollits en una bressola.
- Escola bressol “Cuna del Niño Jesús”, a fi que pugui seguir
desenvolupant la seva tasca.
- A 15 famílies amb beques, per tal que poguessin escolaritzar els
seus fills amb dignitat.
- A 12 famílies, se’ls ha ajudat a fer front al pagament de
subministraments per a la llar, lloguers, aigua, electricitat i gas.
- A 11 persones amb escassos recursos s’ha fet front al pagament de
l’aportació mínima de la seguretat social per a medicaments, al
pagament d’atenció odontològica i òptica.
- S’han subministrat productes de neteja a famílies per a la higiene
personal.
- S’ha coordinat el repartiment d’aliments donats per comerços del
barri.
NOTES
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Ajut material escolar
Tal i com ens recorda Caritas, cap nen ni cap nena pot quedar-se sense el
material escolar necessari per aquest nou curs escolar que acabem de
començar. És per aquest motiu que, des de l’acció social del “Pa de sant
Antoni”
s’han
destinat
recursos
per
aquesta
finalitat.
www.padesantantoni.com

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

Guarderia cuna Nen Jesús
Aquest servei social col·labora dintre de les seves possibilitats amb aquesta
entitat per tal de millorar les condicions socials d’aquelles persones o famílies
que pels seus recursos necessiten ajuts del Pa de Sant Antoni.
www.xtec.cat/centres/a8003154
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HORARI DE MISES, des de l’1 d’octubre fins al 30 de juny:
7:30 h. (CAT.) DILLUNS a DIVENDRES
9:00 h. (CAT.)
10:00 h. (CAST.)
11:00 h. (CAT.)
12:00 h. (CAST.)
13:00 h. (CAST.)
14:00 h. (CAT.) FESTIUS
19:00 h. (CAT.)
20:00 h. (CAT.)
21:00 h. (CAST.) FESTIUS
4 d’octubre dia de st. Francesc

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL. FRANCISCANS
Carrer CALAF,16 08021 BARCELONA
Tel. 932092388
www. padesantantoni.com
facebook: pa de sant antoni
e-mail: padesantantoni@gmail.com
Per donatius:
podeu dirigir-vos els Fr. Del Santuari a les caixetes
de sant Antoni del temple o al
Compte : ES73 2100 3025 9122 0070 2453
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