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Responsori  de Sant Antoni de Pàdua 
Si busques miracles, mira:  

error i mort desterrats, 

fugits misèria i dimoni,  

malalts i lepra curats. 

La mala mar s’abonança, 

els presos són deslliurats;, 

els membres i béns perduts 

recobren joves i ancians. 

El perill minva o s’aparta, 

el pobre és auxiliat; 

que ho contin els qui millorin 

que ho diguin els paduans. 

La mala mar s’abonança, 

els presos són deslliurats;, 

els membres i béns perduts 

recobren joves i ancians. 

Pregueu a Déu per nosaltres, 

Antonio Gloriós i sant,  

de les promeses de Crist 

perquè ben dignes siguem. 

Amén. 

  

Pregària 

Oh gloriós Sant Antoni! Que heu estat elegit per Déu per 
intercessor nostre, model de virtuts, i protector dels pobres:  
protegiu-nos amb el vostre favor en totes les nostres necessitats i 
doneu-nos també un sincer amor als pobres, molta confiança en 
Deu, i en la seva Paraula que és llum i guia en el nostre camí. Per 
Jesucrist, Senyor nostre. Amén 
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EDITORIAL 

Ara fa un any que vàrem iniciar aquest repte tan engrescador de fer-vos 
arribar, amb periodicitat trimestral, coincidint amb les celebracions més 
assenyalades dels Cristians, i en particular dels Franciscans, aquest butlletí 
que pretén, per una banda, assabentar-vos de l’actualitat del Pa de Sant 
Antoni i, per l’altra, presentar-vos escrits que poden ajudar-nos a reflexionar. 
Des dels seus inicis, diferents persones han anat intervenint en aquesta 
iniciativa, ampliant-se amb noves col·laboracions, butlletí rere butlletí. 
En aquest any, l’activitat del Pa de sant Antoni no ha deixat de créixer, sota 
l’aixopluc del nostre sant patró, i sempre amb la llum de l’Esperit Sant. 
A totes les persones que s’han adreçat a aquesta obra social, sempre s’ha 
procurat l’evangelització amb una tasca d’escolta i comprensió, posant en 
pràctica l’Evangeli tal i com ens reclama el nostre fundador sant Francesc. 
Conscients que l’alegria més gran es troba en donar i en donar-se, sense 
esperar mai ni rebre res a canvi, sinó, al contrari, en ser incompresos i 
insultats, agraïm al Bon Déu poder seguir caminant, tot imitant  Jesucrist.    
Des de l’obra social Pa de sant Antoni, agraïm a tothom totes les aportacions, 
tant materials com espirituals, per tirar endavant la preciosa tasca d’amor a 
Déu en el germà necessitat, que l’orde de Framenors i, d’una manera molt 
especial, sant Antoni de Pàdua van emprendre. Que el Bon Déu us beneeixi 
amb abundància de gràcies!    
 

Trobada amb el visitador general 
de l’orde franciscà (segon a l’esquerra) 
amb l’equip del Servei Social “ Pa de 
Sant Antoni”, al nostre servei social.  
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En clau d’agraïment al Servei Social del Pa de Sant Antoni  

L’entitat Acollida i Esperança es va constituir com a fundació canònica l’any 
1993 dins l’Arquebisbat de Barcelona. La seva missió és la de promoure espais 
d’acollida per a persones en situació d’exclusió social amb la finalitat 
d’acompanyar-les i donar-los oportunitats de canvi, tant pel que fa a la millora 
de la seva qualitat de vida com a la seva promoció com a persones.  
Des del seu inici ha estat sempre molt vinculada a la Família Franciscana i 
especialment al Santuari Sant Antoni de Pàdua, doncs les persones del grup 
promotor del projecte teníem un fort compromís comunitari i sempre hem 
intentat transmetre els valors evangèlics i franciscans de servei, senzillesa i 
cura dels més petits. 

L’any 2016 vàrem arribar a 
atendre un total de 957 
persones. Portem dues Llars 
residències que funcionen com 
a centres d’acollida per 
persones sense llar que a més 
viuen amb la malaltia del 
VIH/sida, 1 pis d’inclusió, un 
servei d’acompanyament a la 
vida autònoma amb 9 pisos 
més, un consultori odontològic 

per a persones que no es poden permetre un dentista particular i un Centre 
Especial de Treball que dóna feina a persones amb discapacitat i grans 
dificultats per accedir al mercat laboral. 
Si voleu conèixer millor el què es fa i a qui ajudem, podeu adreçar-vos a la 
pàgina web que tenim sempre actualitzada i on també hi podeu consultar les 
memòries d’Activitats dels darrers anys: www.acollida.org 
Però el que sí voldríem és aprofitar aquest espai del butlletí PA DE SANT 
ANTONI per expressar el nostre més profund agraïment per totes les ajudes 
que al llarg de tants anys el Servei Social del Pa de Sant Antoni ens ha fet 
arribar. Gràcies al suport i pels donatius que de forma tan fidel teniu a bé 
adreçar-nos, l’entitat pot donar continuïtat a l’acollida i l’acompanyament que 
realitzem des dels serveis d’atenció. 

http://www.acollida.org/
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Finalment m’agradaria enllestir manifestant el desig que aquest temps 
pasqual que estem vivint, ens ajudi a créixer a tots plegats en l’acollida i la 
capacitat de donar esperança a les persones que ens envolten, i especialment 
a aquells que més ho necessitin. 
 
Fra. Josep Costa i Planagumà, ofm    

 

. 
     

 

Durant l’any, hem viscut des del servei social diferents realitats 
molt necessitades d’amor fratern, aquell que l’Evangeli reclama 
que donem als nostres germans. És molt gratificant veure com 
podem ajudar els nostres germans més necessitats, des de la 
col·laboració amb entitats d’ideari Cristià, per a la millora de la 
seva qualitat de vida i de la seva autoestima. 
Agraïm l’atenció odontològica que l’entitat Acollida i Esperança 
presta a aquells que pels seus escassos recursos els derivem. 
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Sant Antoni de Pàdua  

 
Assabentat del martiri d’uns frares 
franciscans al nord d’Àfrica, a en 
Fernando se li va encendre una gran 
flama en el seu cor: anar a convertir 
infidels i morir, si fos el cas, amb ànsies 
de vessar la seva sang per amor a 
l’estimat Bon Déu, Nostre Senyor. 
Així que va deixar la tranquil·la 
“Jerusalem” de Lisboa per anar a la 
“Jericó” sanguinària d’aquells temps, al 
nord d’Àfrica, convertint-se en 
l’Antonio. Tot fent-se foraster, va entrar 
a formar part de l’Orde dels Frares 
Menors, jove orde acabada de néixer, 
amb Francesc d’Assís al capdavant. 

Seguint la nova vida, es va trobar amb tota mena de persones a les voreres del 
camí: persones necessitades de salut, tant física com espiritual, persones 
necessitades de companyia, de consol i de ciència, persones famolenques i 
assedegades... Per a totes elles, sempre va tenir detalls amorosos que li 
sortien directament del seu cor i, si pel que fos, en aquells moments no 
disposava dels bens materials necessaris per poder ajudar, mai passava de 
llarg, sinó que li deia a “l’hostaler”, l’encarregat de “l’hostal” on deixava els 
germans necessitats, que quan tornés a passar per aquell indret, ja passarien 
comptes per liquidar les despeses que de més li havien ocasionat. I tant que 
l’Antoni n’hi passava i n’hi segueix passant de comptes a “l’hostaler”... 
Ha tornat, i segueix anant i venint pel camí que va des de la “Jerusalem” 
d’aquesta vida a la “Jerusalem celestial”, tot passant per les misèries que 
condueixen a la “Jericó” espiritual. Però mai no s’oblida, i encara ara, de tots 
aquells que l’esperen, perquè es compleixi puntualment “el seu miracle” 
 
 Balbina Birba 
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Jesús 
 

Jesús, un hombre parecido a los otros, 
descendió, desde el cielo, a los caminos de la historia. 
Conoció el rigor de la vida. La tristeza y el dolor. 
En sus ojos eternos habitaba la suavidad del día. 
Su luz abrió para siempre el camino del hombre. 
Era bueno y hermoso. Su doctrina de amor  
vino a enraizarse entre los pobres y menesterosos. 
Elevó las conciencias morales y abrazó a los perdidos. 
Su reino vivía en las estrellas. 
Un irrompible vínculo real lo señalaba como el Hijo de Dios. 
Era eterno. Bajó a los caminos del mundo 
para rescatar al hombre del pecado. 
Encendió para siempre una luz promisoria. 
Habló en parábolas. Iluminado por el día,  
curó con mano blanca a los enfermos de cuerpo y espíritu. 
Vino a vivir en un mundo convulso. 
En su mirada quieta habitaba la excelsa divinidad del Padre. 
Su madre, vestida de luz y de grandeza, lo engendró sin pecado. 
Murió en una cruz y cambió el mundo. 
En su rostro, lejano e indeleble,  
vive, para siempre, el poder de su 
lágrima. 
Abrazó a todos y cada uno de los seres. 
Al tercer día resurgió de su tumba 
y convirtió en vuelo y en verdad 
la historia de los hombres. 
 

 Pedro Zacarías ofs 
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L’obra social Pa de sant Antoni col·labora amb altres organitzacions Catòliques 

que tenen com a raó de ser la d’obrir les nostres portes a qualsevol necessitat 

i reconèixer en ell el rostre de Crist 

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.acollida.org 

Vita Mundi 

Aquesta ONG te com a finalitats immediata i present la de col·laborar i 
coadjuvar en labors mèdico-sanitàries, nutricionals i d’escolarització, de forma 
directa i sense intermediaris, a Guatemala, Índia, Ghana i a la nostra ciutat. 
 www.vitamundi.org 

Obra social Emilia Riquelme 

Obra social de les Misioneras del Santísimo Sacramento y Maria Inmaculada, 
dedicada a l’atenció als immigrants, pobres del carrer, transeünts i famílies 
amb carències. Atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació, roba i borsa 
de treball. 
www. misionerasdelsantisimosacramento.org 

Fundación Secretariado Gitano 

Fundada por el sacerdote Pedro Puente, Prelado de Honor del Papa, su misión 
es la promoción integral de la comunidad gitana, desde la atención a la 
diversidad cultural. Esta misión está orientada a la promoción y al cambio 
social para permitir el acceso de las personas gitanas o en riesgo de exclusión 
a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de 
condiciones que el resto de la ciudadanía. 
 www.gitanos.org 

http://www.vitamundi.org/
http://www.padesantantoni.com/
http://www.gitanos.org/
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Des del despatx de l’Obra Social “Pa de Sant Antoni” 

Senyor, Tu que tot ho vares crear, 

i en el centre de la teva obra, l’home, a la teva imatge i semblança, vares 

col·locar. 

El vares fer lliure per poder estimar. 

Cada home, cada dona, cada ésser humà porta la teva empremta, 

porta la llavor del teu amor en el seu propi cor, 

ben amagada en un petit racó. 

Ens dones la vida perquè tinguem temps de fer-la créixer 

i es converteixi en un fruit d’amor tan gran 

que sigui ben capaç d’estimar-te,  

seguint els teus passos, fins a la mort si així Tu ho vols. 

Sant Antoni va fer créixer aquella llavor, la va regar, la va alimentar, amb gran 

perseverança s’hi va dedicar. 

Els temps han anat passant i els seus hereus, amb ell, han anat col·laborant,  

I segueixen, encara, a dia d’avui, a fer realitat tot allò que per boca del sant, 

el Bon Jesús sempre ha predicat: 

Estimeu-vos els uns als altres tal  com Jo us he estimat.  
 

Balbina Birba 

 



Bulletí 5                    PA  DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL                                 10  
 

  

DISTRIBUCIÓ AJUTS 2017 1er SEMESTRE 

 En el decurs del que portem d’any a l’obra social s’han viscut diferents 

realitats, fruit de la pobresa dels nostres dies. Emigrants allunyats de les seves 

famílies, bé per causa de conflictes bèl·lics, persecucions o cercant un futur 

millor; famílies amb risc de perdre el seu habitatge al portar llarg temps a 

l’atur. Famílies i persones amb el risc d’exclusió social a causa de la seva 

manca de recursos, fruit del seu abandó per malaltia, solitud, comprensió... 

 Des de l’obra social Pa de Sant Antoni, sota la direcció dels frares 

Franciscans, i la gestió dels franciscans seglars s’han administrat els recursos, 

fruit de la vostra generositat vers els altres, procurant seguir les directrius del 

Papa Francesc. 

 L’ajut no es redueix a un gest filantròpic, sinó que també es du a terme 

una feina d’escolta, perquè, essent instruments de Déu per a l’alliberament i 

promoció dels pobres, es puguin integrar plenament a la societat. 

 El millor que se’ls pot donar és un dels bens més preuats en els nostres 

dies, el temps, i és per això que, des del Pa de sant Antoni, no s’escatima mai; 
fet que suposa que siguem dòcils i atents per poder escoltar el clamor del pobre y 

socorre’l. 

  

 

- col·laboració amb fundacions d’ajuda solidària                                    

- Ajudes a Guarderies solidàries                                                3 escoles 

- Beques a escoles d’ideari Cristià                                          27 famílies 

- Escoles especials                                                                       6 famílies 

- Menjadors escolars                                                                 15 famílies 

- Ajudes llars famílies, lloguers, llum, aigua                           35 famílies 

- Aliments i medicaments,                                                         13 famílies  
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Los videojuegos y el mensaje de la fe: That Dragon, Cancer 

En pleno auge de las tecnologías multimedia, cada vez son más las personas 
que aprovechan el mundo del audiovisual para transmitir el mensaje de la fe. 
El mundo que nos rodea está lleno de obras interesantes que nos permiten 
profundizar en nuestra relación con Dios aprovechando las ventajas que nos 
brindan las tecnologías actuales. Sin embargo, hay un medio audiovisual que 
está cogiendo fuerza últimamente y que aún estaba a la espera de recibir una 
obra que hiciese justicia al contenido de la fe cristiana, este es el videojuego y 
la obra, That Dragon, Cáncer. 
 
That Dragon, Cancer hace todo lo que puede para que habites una memoria. 
Es un juego-documental centrado en hacerte vivir todas las experiencias y 
pensamientos por las que pasaron los Green en relación a su hijo terminal. 
Esto viene reforzado por el uso de la perspectiva, que te pone en la piel de 
distintos personajes con facilidad, ya sea la del padre, la madre, el hijo, o Dios 
como acompañante silencioso. Y esto sirve para mostrar con claridad como 
los padres vivieron la tragedia a través de su hijo, a través de sí mismos y 
como creen que todo encaja en el plan de Dios. 
 
Por lo bien que trata el guion, los cambios de perspectiva y el audiovisual 
podría dar la impresión que funcionaría muy bien como película, sin embargo, 
es en sus interacciones más íntimas donde se nos revela el corazón de los 
Green y las pruebas que tuvieron que superar. Sin ser de las mejores obras del 
medio, hay atisbos de genialidad cuando dicha interacción se usa para habitar 
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las memorias y recorrerlas, especialmente cuando el juego te exige una cierta 
urgencia. 
 
That Dragon, Cáncer te mueve por distintas estancias y te muestra un 
recuerdo reforzándolo por el espacio que te hace habitar en cada momento, 
mostrándote una rabia sorprendentemente auténtica que nace del dolor más 
que del odio, una fuerza de voluntad inusual por parte de los padres y un 
amor y paternidad que conmueven ante todo por cómo han sabido los Green 
impregnar esta obra de sus experiencias más personales. El simbolismo que 
maneja el juego es más o menos evidente pero siempre se nota real y 
tangible, por lo íntimo de sus escenas y su tratamiento. Cuando salen los 
créditos da la impresión de haber conocido a esta familia de toda la vida y de 
haber recorrido el viaje con ellos, todo por un buen uso del ritmo, la 
cinematografía y, ante todo, por la delicadeza que solo puede tener quien ha 
vivido el drama hasta sus últimas consecuencias. 
 
Las críticas que ha recibido el juego por su religiosidad podrían tener sentido 
ya que te muestra la relación con Dios en tiempos de debilidad en un mundo 
que entiende el pensamiento ilusorio cuando le interesa y porque en estas 
situaciones es fácil caer en la tentación de no aceptar lo que pasa y desear 
cualquier cosa menos lo que a uno le ha tocado vivir. Pero esta es la 
experiencia de los Green, tal cual, sin corrección política y con sus debilidades 
también se nos muestra sus fortalezas, que apuntan a una maduración de su 
fe y una aceptación más plena de su sentido religioso; la que nace de 
aprender a ver el mundo con otros ojos, el sentido de lo infinito en lo 
pequeño y Su presencia en todas las cosas. 
 
Al final me quedaron claras dos ideas muy poderosas que interpreto de la 
experiencia de los Green. En el templo del hombre un niño puede soñar y 
jugar con el infinito pero es en el templo de Dios donde la naturaleza humana 
se revela. 
 

Ignasi Viñas Birba 
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Lázaro y el Espíritu 

Lázaro se había encontrado con un tal 
Cleofás que le había dicho dónde podía 
encontrarlos a todos: sus hermanas, la 
madre del Rabí, Pedro, Santiago y los 
demás. La última vez, habían sido vistos en 
la calle de los Alfareros, así que 
seguramente los hallaría en la casa del tío 
de Bernabé. 
 Quería decirles: he entrado en la tumba 
del Rabí y estaba vacía. Para él era 
suficiente o quizá no. Tenía miedo: ¿qué 
iba a pasar ahora? Desde que el Rabí le 
había resucitado su vida corría un gran 
peligro. Muchos habían acudido a él para 
que les contara lo sucedido y lo habídea 

hecho, pero después de la detención del Maestro había sido prudente y se 
había escondido. ¿Prudente? No, la palabra  correcta era cobarde. Lloraba al 
pensar en la muerte de su amado Rabí. Le habían faltado las fuerzas para 
estar a su lado. Necesitaba el perdón del Rabí y de todos, rezar junto a ellos. 
¿Quién podría darle la libertad definitiva? Sólo El. Pero, ¿dónde encontrarlo?, 
porque estaba vivo, se decía y repetía, lleno de esperanza. 
    Lázaro tomó la calle de los Alfareros, andaba cabizbajo cuando de pronto un 
fuerte viento, que no sabía de dónde procedía ni adónde iba, inundó toda su 
persona de una fuerza inusitada. Todo su cuerpo se irguió, le pareció incluso 
que  había crecido, que era más alto. Quizá levitara. Fue entonces  cuando oyó 
con claridad: Lázaro, recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad que te 
acompañará todos los días de tu vida.  Era sin duda su voz y, por un instante, 
lo vio  frente a él.  Su gran amor  le perdonaba, su gran amor le acogía en el 
seno mismo del Padre. El corazón de Lázaro ardía de agradecimiento, estaba 
lleno de vida, había tocado la eternidad y sus miedos se habían desvanecido. 
Lázaro se había convertido en fuego para iluminar a otros. 
. 
Mercedes Marfá Pons 
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 No importa tu situación, sigue haciendo el bien 

Qué bella es la naturaleza y qué bondad tienen las criaturas. Son un reflejo de 
la bondad de Dios.  Porqué son un espejo de la belleza de Dios. ¡Oh! qué 
maravilloso podría ser el mundo, si nos acordáramos siempre de El. 
Nos dice el Papa Francisco: 

Cuando tocamos algo, dejamos nuestras 
huellas dactilares. Cuando tocamos la 
vida de las personas, dejamos nuestra 
identidad. La vida es buena cuando 
estás feliz; Pero la vida es mucho mejor 
cuando los demás son felices gracias a 
ti. Ser fiel hasta tocar los corazones de 
los demás es una inspiración.  
Nada en la naturaleza vive para sí 
mismo. Los ríos no beben su propia 
agua; Los árboles no comen su propia 
fruta. El sol no brilla por sí mismo; y las 
flores no extienden su fragancia para sí 
mismas. Vivir para los demás es una 
regla de la naturaleza. Todos hemos 
nacido para ayudarnos mutuamente. 
No importa cuán difícil es la situación en 

la que nos encontremos. Sigue haciendo el bien a los demás. 
Dos grandes santos Franciscanos: san Francisco de Asís y san Antonio de 
Padua nos han dado ejemplo de lo que nos pide el Papa Francisco, jamás 
renunciaron a hacer el bien, siempre trabajaron para los demás, a pesar de las 
persecuciones, de las indiferencias, de su situación física. Seguían haciendo el 
bien y repartían felicidad a todos los que se acercaban a ellos. 
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Sant Antoni de Pàdua, gran predicador i home de ciència 
 

Sant Antoni de Pàdua es un dels sants més 
populars, no obstant, la seva vida és poc 
coneguda, ja que ha quedat amagada al 
darrere d’unes quantes devocions molt 
escampades. Encara que son bones, 
impedeixen veure la grandesa de la seva 
humilitat i l’eficàcia de la seva presència en 
els primers temps de l’Orde franciscà. 
Un dels esdeveniments històrics més 
importants del Sant es produí quan, després 
de haver viscut molts anys immers en molts 
dubtes i inquietuds, en motiu del seu viatge 
a Itàlia per participar en el Capítol de la 
Porciúncula, 
es troba amb el fundador de l’Orde. Ell, el 
gran savi i amant de les ciències, aterrat per 

aquesta trobada, ja que Sant Francesc tenia fama d’oposar-se al fet que els 
germans es dediquessin a cultivar la ciència, fins i tot la teologia. La trobada 
fou de lo més engrescadora i vivificant, doncs Sant Francesc, ple de l’Esperit 
Sant, com deia i acceptava, li encarregà dirigir i supervisar la formació 
intel·lectual dels seus frares dintre de l’orde. Sant Francesc l’anomenava 
amigablement “el meu bisbe”. 
Sant Antoni va tenir un paper decisiu en donar un impuls a l’orientació de 
l’Orde, una vegada mort Sant Francesc  
Sant Antoni ocupa un lloc entre els grans predicadors . les cròniques ens 
parlen no només dels seus miracles, sinó també de la influencia de les seves 
paraules, tot plegat degut a la seva forta personalitat i a la seva humilitat. 
 
Lluis Viñas Soler 
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FESTIVITAT DE SANT ANTONI DE PÀDUA 

HORARI DE MISSES: 
 7,30 h. (CAT.) 
 9,00 h. (CAST.) 
10,00 h. (CAST.) 
11,00 h. (CAT.) 
13,00 h. (CAST.)  Missa Concelebrada 
19,00 h. (CAT.) 
20,00 h. (CAT.) 
Durant les celebracions es repartirà el tradicional panet beneït de Sant Antoni. 
A totes les Misses la litúrgia serà animada per el Duo Sanctus, de Rússia: 
Nikolay Poluboyarov del conservatori Tchaikowsky de Moscou i Julia 
Mariasova, soprano. 
Entre les celebracions podran comprar-se panets beneïts al claustre. Els fons 
recollits es destinaran a l’obra social Pa de Sant Antoni 
A les 13,00 h. a la Missa concelebrada, hi participarà la Coral “Via Cantorum”. 
Hi sou tots convidats. 

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 la sagristia, a 
les caixetes de sant Antoni del temple o al Compte núm.: 
 ES73 2100 3025 9122 0070 2453 
 

mailto:padesantantoni@gmail.com

