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Perquè el santíssim Pare del cel,
el nostre Rei abans dels segles,

envià el seu Fill benamat des de dalt i

nasqué de la benaurada Verge Santa Maria.
Ell m’invocà: Vós sou el meu Pare,
i Jo el faré Primogènit

l’excels sobre els reis de la terra.

Aquest és el dia que ha fet el Senyor,
Exulteu i alegreu-vos-en.

PErqUè UN sANtíssIm INFANt EstImAt
ENs hA EstAt DONAt,

I hA NAscUt PEr NOsALtrEs FENt cAmí,
I hA EstAt POsAt EN UNA mENjADOrA,
PErqUè NO tENIA LLOc A L’hOstAL.

Glòria al Senyor Déu a les altures,

I a la terra pau als homes de bona voluntat.
Doneu al Senyor, famílies dels pobles,
Doneu al Senyor glòria i honor;

Tributeu al Senyor la glòria del seu nom.

Sant Francesc d’Assis

BON NADAL
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El mes passat va acabar l’Any de la Misericòrdia que l’Església va proclamar per
aquest temps, encara que sempre és temps d’amor i de misericòrdia. Durant
tot aquest any se’ns ha anat recordant que el Bon Déu, que tant ens estima,
sempre ens té presents en el seu cor, ens ha inclòs en la seva “Vida”, és
misericordiós amb tothom.

Com a conseqüència de la
misericòrdia divina, Déu
envià el seu Fill únic, que es
va fer home, per deslliurarnos
del
pecat.
Històricament, fou per
Nadal que va tenir lloc
aquesta primera vinguda
del Senyor a la terra, que
cada any celebrem el 25 de
desembre, però Nadal
també esdevé la Comunió
de les comunions. Com la
Comunió diària, que és un
Nadal renovat, Jesús ve al
nostre cor, que espera la
darrera hora de la nostra
vida terrena, que serà el
veritable Nadal, la trobada i
possessió íntima del Sobirà Bé, en un cara a cara d’amor amb l’Amor Etern.
Des del “Pa de Sant Antoni”, desitgem un Sant Nadal als simpatitzants, amics,
col·laboradors, i a tots aquells que fan possible tirar endavant aquest servei
social, ple d’amor i de misericòrdia per a tots els germans, sobretot per als
germans més necessitats, tant materialment com espiritual.
Balbina Birba

Bulletí 3

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL

POEMA DE NADAL

És una nit fosca, tenebrosa,
sembla que el seu silenci
vagi a esclafar
i ens agafi a tots desprevinguts
sense sostre.
S´ha fet un nus la nit
en la gola,
sense que hi hagin núvols
que ens parlin de tempesta.
Quin moment per viure!
indefensos, desprotegits,
i fins sembla
que els estels tenen por
i han fugit per sempre.
Hom ha sentit un crit
que ha recorregut el temps
i la nit sencera.
Les tenebres han tremolat,
i com aigües que se separen
i deixen espai a la terra,
el cel s´ha omplert de llum
i han lluït els estels i els planetes.
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Algú, he pensat jo, ha vençut la mort,
doncs tot s’està convertint
en altra cosa.
Hem començat a ésser foc,
i fins i tot les fulles
de les branques cremen.
Anem a veure´l!
anem-hi tots plegats!
Déu ha fet prodigis
I ens parla aquesta nit.
Qui serà?
Qui pot omplir tot el cel
de llum?
Per què les tenebres
li donen pas?
Anem-hi tots plegats!
no fa fred,
la lluna és plena
i avui escalfa.
Mercedes Marfá Pons
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A sant Antoni en la pintura i la imatgeria religiosa se'l representa amb el Jesuset
al braç i un lliri blanc a la mà, que és símbol de puresa. També porta el llibre
dels Evangelis en referència a la seva tasca de predicació.
El que ens presenta la iconografia
de Sant Antoni ens ajuda a
comprendre el sentit profund de la
seva vida.
L’Església en temps del Papa Pius
XIIè, el va declarar DOCTOR
EVANGÈLIC, pels seus estudis,
sermons i reflexions sobre la
Sagrada
Escriptura
i
ben
especialment sobre l’Evangeli.

Ara que estem en temps de Nadal i
la figura de Jesús centra tota la
nostra vida de creients vull
remarcar que el nostre germà sant
Antoni de Pàdua, va centrar tota la
seva vida en l’amor i en la adhesió a
Jesús, fill de Josep i de Maria de
Nazaret.

Uns amics que acollien el sant en
les seves anades i tornades de la
predicació, van observar que Antoni quan es retirava a descansar, primer
pregava i en certa ocasió, que el van seguir d’incògnit, van veure que tenia en
els seus braços la figura del Nen Jesús.

El Papa Sant Joan XXIII, Giuseppe Roncalli, terciari franciscà, ens diu sobre el
nostre sant: “No es pot ser catòlic per a satisfacció personal, per ornament de la
casa o per títol d’honor, sinó pel bé de tots, per a la salut dels pobles i dels
homes i dones considerats germans, perquè en tots hi ha de cremar el foc de
l’apostolat i de la caritat amb el que Jesús va venir a encendre la terra. És amb
aquest esperit que cal viure la devoció a sant Antoni, imitant els seus exemples
de caritat i de missioner de l’Evangeli”.
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El Papa Lleó XIII va anomenar sant Antoni “EL SANT DE TOT EL MÓN”.
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Aquesta és una afirmació ben certa, perquè, si ens hi fixem bé, a la majoria de
les esglésies del món catòlic hi trobarem un altar o una imatge d’Antoni de
Pàdua amb el Nen Jesús als braços, el llibre de la Bíblia a un costat i als seus
peus sovint un pobre demanant pa.

L’obra del Pa de Sant Antoni que va néixer, segons una llegenda, a Pàdua,
degut a què un nen que jugava amb l’aigua d’un bassa va caure dintre i es va
ofegar. La seva mare va pregar el sant i li va prometre que si recuperava el nen
amb vida oferiria pels pobres un quantitat de blat igual al pes del nen. Acabada
la súplica, davant la sorpresa de la mare va veure com el seu fillet es reanimava
i estava sa com abans. Va complir la seva promesa i el miracle es va conèixer i
molta gent pietosa de Pàdua, seguint l’exemple d’aquella mare, pregaven al
sant i acompanyaven la seva pregària amb una ofrena pel PA DELS POBRES.
Podem dir que així va néixer el PA DE SANT ANTONI o el PA DELS POBRES.
Aprenguem com sant Antoni a conèixer i estimar Jesús, i ell que ens ha fet a
tots germans, ens donarà un cor bo per ajudar a tants infants, vellets i famílies
que passen penúries morals i materials.
Mirem el NEN JESÜS al pessebre, amb Maria i Josep i com sant Antoni
procurem posar-lo al CENTRE DE LA NOSTRA VIDA.
Aprofitem aquestes festes per ser ben generosos amb Déu i amb els germans.
Sant Nadal.
Fra Josep Gendrau i Valls ofm
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Sant Francesc fou el primer que va fer un
pessebre, el sant de la humilitat i la
pobresa, en el Nadal de 1223 en el petit
poble de Greccio a Itàlia. Trobant-se dèbil i
pensant que aquell seria el seu darrer
Nadal en la terra, volgué celebrar-lo d’una
manera diferent i especial.
Gaudí, treballador infatigable, convençut
de l’esperit franciscà, buscava en la
naturalesa l’Esperit de Déu. Ple de l’esperit
franciscà, volgué, i així ho féu, deixar
testimoni d’aquest esperit en la nostra
ciutat el temple expiatori de la Sagrada
Família, en el reconeixement, en el seu
exterior, a través de les seves façanes la
vida de Jesús, l’Evangeli.
Fent realitat la frase d’en Gaudí “La Causa
Universal de les obres Mestres d’Art és el Verb de Déu, manifestació plena del
seu ésser infinit. Per tant, la bellesa no és filla dels artistes, sinó a l’inrevés,
aquests són els seus cercadors.”
Inicia les obres per la façana del Naixement, l’única que va veure finalitzada.
L’arquitecte poeta feia en pedra allò que sant Francesc havia fet amb éssers
vius a Greccio i amb paraules en el “Càntic de les Criatures”. La façana del
Naixement a més d’un “Càntic de les Criatures” en pedra és el pessebre més
gran de Barcelona i tal vegada del món.
Les gàrgoles extremes són dos camaleons gegants. Simbolitzen els pecadors:
homes reduïts a proporcions irracionals d’animal, que contemplen el goig de
l’Univers pel naixement del Salvador, sense participar-hi.
En Gaudí, amb el seu esperit franciscà, havia manifestat el seu desig de morir a
l’hospital de beneficència cristiana, com un pobre més. Déu li concedí aquest
desig. El dilluns 7 de juny de 1926 el va atropellar un tramvia, i al no ser
reconegut i vestir pobrament, el portaren com un pobre a l’Hospital de la Santa
Creu. Tres dies després, moria.
En el seu amor a Barcelona, l’Antoni Gaudí ens deixa la seva obra mestra,
admirada per tot el món, però sobre tot ens deixa un exemple a seguir en el
treball, l’amor a Déu als germans i a la pobresa.
Aprofitem aquests dies per gaudir del gran pessebre que en Gaudí ens deixa en
el Temple de la Sagrada Família.
Lluís Viñas
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DISTRIBUCIÓ AJUTS DURANT L’ANY 2016

En aquest any s’ha produït el relleu
de les persones que gestionaven l’acció
social “Pa de Sant Antoni”.
Durant molts anys aquestes persones
varen complir amb gran dedicació i
exemplaritat aquesta tasca.
Els nous gestors, sota la tutela del Pare
Guardià, agraïm a aquestes persones i a
totes les que, col·laborant amb les seves
possibilitats, han fet possible que els
necessitats hagin pogut 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’han distribuït els
recursos materials, sense oblidar
l’escolta, el consol i l’acompanyament,
de la següent manera:

- Fundacions d’ajuda solidària

12.900,00€

- Beques en escoles Cristianes, 36 famílies

17.586,00€

- Guarderies solidàries

- Escoles especials, 5 famílies

- Material escolar-llibres, 12 famílies

- Ajudes llars famílies, lloguers, llum, aigua...
- Aliments i medicaments, 16 famílies
-Despeses manteniment

Total ajuts

Les vostres aportacions han estat de

4.785,00€

2.000,00€

2.861,49€

14.505,31€

2.601,14€

3.792,00€

61.030,94€

45.059,10€

S’han cobert les necessitats amb romanents d’anys anteriors
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POBREZA

Esta noche tu estrella me aguarda.
No perderé su rastro,
hoy que siento aflicción
por verme aún colmada de mÍ misma.
En calles bulliciosas, gentes ilusionadas
esperan la venida de los Magos.
En silencio yo busco algo muy puro
con que pueda obsequiarte.
Que mañana no falten el roscón
y el cava en el almuerzo.
En el colmado, el chico oriental que me atiende,
quiere saber qué fiesta se celebra.
Le digo que esta noche la estrella nos indica
que en el centro de cada corazón
debe ponerse a un niño, ese niño que es Dios,
que solo Él se adore.
No equivoqué el camino.
Antes de entrar a verte,
yo dejo en el umbral cuanto de Ti me aparta.
No traigo nada puro que ofrecer.
Tu sonrisa me otorga la Altísima Pobreza,
aquella que me vacía de toda palabra y todo bien.
Ahora entiendo, sin poder explicarlo,
por qué Tú la prefieres entre todos los dones.
Mariana Colomer OFS

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 als Frares del Santuari a les caixetes de sant Antoni del temple o
al Compte : ES73 2100 3025 9122 0070 2453

