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EDITORIAL 

Durant aquests dies de confinament, hem vist com s’agreujaven les necessitats de 

les persones, d’aquelles persones que estan soles, desprotegides per la societat, 

sense resposta per resoldre les seves necessitats, i que recorren a les entitats de 

l’Església com únic  recurs per fer front a les seves mancances. 

Hi ha un símbol que representa molt bé les necessitats fonamentals de la persona 

humana: la del pa. Sant Antoni, sovint parla d'ell en els seus sermons. 

En el pa es concentra el fruit de la terra i de l'obra de l'home, una imatge de la 

sinèrgia entre l'home i la creació. El pa és el símbol del fruit d'un treball honest, que 

permet viure dignament, sense haver de mendicar. El pa és un símbol del qual es 

nodreix el cos, és un símbol dels elements essencials que es necessiten perquè 

l'ésser humà visqui: menjar, roba, llar, educació i cultura, cura i cura en la malaltia 

i en la vellesa,  possibilitat d'escalfament.  Ens fa reflexionar sobre el problema dels 

béns domèstics que tanta gent a dia avui no pot pagar i que en aquests dies ha estat 

l’aliment més bàsic de tot el menjar. 

En aquesta festivitat de Sant Antoni  recordem tots nosaltres i guanyem impuls en 

el reconeixement i la resposta a les necessitats dels germans, que no tenen un 

treball digne que els permeti cobrir les seves necessitats per sentir-se persones.  

Hem lluitat i estem lluitant , de manera que cada persona en dificultat no estigui 

sola, sinó que senti que aquí hi ha una comunitat que s'encarrega de la mateixa en 

el seu conjunt, dos signes de la nostra Església que es recolzen mútuament. El pa 
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del cos i el pa de l'esperit són un sol regal que prové de les mans de Déu. El 

compromís de donar-lo i rebre'l s'alimenta mútuament. 

En el seu sermó (per al 4t diumenge de Quaresma), Sant Antoni va descriure la 

caritat com la capacitat d'omplir aquest sac que cadascun porta amb ell fins al final 

de la vida. I va concloure amb aquestes paraules que volem fer nostres, sobretot 

en aquest dia: 

" Llenceu el pa a les aigües passades ", és a dir, als pobres que passen de lloc a lloc 

i porta a porta," i després d'un llarg temps ", és a dir, en el dia de la sentència," el 

trobaràs "(Eccle 11, 1), és a dir, tindràs la recompensa:" tenia gana i em vas donar 

menjar "(Mt 25,35). Ets un pelegrí, home! Preneu aquest sac al llarg del camí de la 

vostra peregrinació perquè, quan arribeu al vostre jardí d'infància, a la nit, podreu 

trobar el pa amb què us podreu refrescar. " 
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EL CONFINAMIENTO. UNA OPORTUNIDAD ESPIRITUAL 

Durante al menos las primeras ocho semanas, recordémoslo, el confinamiento fue 

dramático. Cada día morían muchísimas personas y el personal sanitario luchaba 

contra la muerte con una escasez de medios tan básicos como la falta de 

mascarillas, guantes, gafas, batas de protección, arriesgando de esta manera 

también sus vidas. Había escasez también de otros medios más técnicos y 

esenciales como los respiradores. Alguna vez el drama de la escasez situó al médico 

ante un dilema ético: ¿a quién darle el respirador? Pues a la persona que tuviera 

más posibilidades de sobrevivir. Así murieron nuestros ancianos. 

    Vivimos la Pascua desde casa con casi un absoluto silencio en las calles. Un 

silencio que hablaba de muerte, pero también nos daba la oportunidad de 

valorarnos a nosotros mismos y nuestra propia vida ante ese presente 

estremecedor. Otras generaciones habían vivido guerras devastadoras y crueles. A 

nosotros, debemos estar agradecidos, sólo nos tocaba vivir la realidad del silencio, 

de un mundo que se detiene y sabemos que ya no funciona, que hay que cambiarlo. 

Nuestra casa era silencio. Silencio en nuestra persona y alrededor. Pero el silencio 

puede ser muy hablador y yo misma lo comprobé. Me dijo muchas cosas, me habló 

de un mundo que va muy deprisa sin atender a las consecuencias, me habló de 

desigualdades y de falta de amor, me colocó ante mis miedos y mi cobardía. 

   Todavía recuerdo esa plaza del Vaticano vacía, desierta, alumbrada en claroscuro 

por las llamas oscilantes de un fuego que prendían en varias macetas y nos 

hablaban de soledad y de fragilidad humana. Una plaza en la que empezaba a llover 

y que atraviesa un Papa Francisco lleno de esperanza para el mundo. Y se atreve a 

decirnos que Dios no nos abandona, que Jesucristo apacigua todas las tormentas. 

 Para mí el confinamiento fue una oportunidad espiritual y así la viví hondamente, 

rezando por el prójimo, hablando con Dios y Jesucristo. Queriendo orientar mi vida 

de nuevo y que fuera mejor. Escribí varios poemas y yo, tan reacia a darlos a 

conocer, los cedí para que los publicara el Instituto de Ciencias Religiosas de 

Barcelona (ISCREB). Durante el confinamiento me pregunté, ¿si ahora me muriera 

que dejaría inacabado? Dar a conocer mi poesía, me respondí. En esos poemas está 

el amor humano, pero sobre todo está Jesucristo que nos amó hasta el extremo. 

Está su amor y el del Padre y el del Espíritu, que quieren conducirnos y llevarnos 

junto a ellos. 

      Ahora rezo porque todo lo aprendido no quede en saco roto y, de verdad, 

cambiemos el mundo, y se realice una verdadera simbiosis entre el hombre y la 

naturaleza como anhela y pide el Papa Francisco. Y rezo ahora mismo porque toda 

persona tenga un trabajo que le permita vivir dignamente y que todos seamos Uno  
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en Jesucristo. Rezo también, finalmente, porque el confinamiento no quede en el 

olvido y este drama nos haya servido a todos para mejorar este mundo. 

Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude y nos bendiga. 

 

  (EUCARISTIA) 

  Fes-me teva 

  en la Paraula. 

  Fes-me teva 

  només en el desig 

  d’aquest tros de pa 

  on tú a cadascun 

  t’ofereixes. 

 (març   2020) 

 

  (INFA NCIA)   

 

  ¡Sin tus flores 

  No habrá para mí

  Primavera! 

  (abril 2020) 

 

M’he fet amiga del temps 

I torno a   parlar amb la lluna  

Des dels arbres del meu jardí  

Que sempre l’estiu habita. 

 

M’he fet amiga del temps 

I torno a ser-hi enmig del mar 

en un goig que sempre és instant 

darrera instant en les onades. 

 

M’he fet   amiga del temps 

Que   avui amb tendresa 

em demana: ¡Fes-me una abraçada! 

L’he trobat ple de mans, 

que al vespre aplaudeixen

(maig  2020) 

Mercedes Marfá Pons 
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SANT ANTONI I LA PANDÈMIA 

 El Santuari de sant Antoni de Pàdua, de Barcelona, el 13 de juny de 2020, 

celebra la solemnitat del Sant Patró, el seu titular. La Família franciscana, juntament 

amb els fidels i devots de sant Antoni, volem celebrar amb goig, com tots els anys, 

la solemnitat d’aquesta diada.  

 Però enguany, sant Antoni 2020, ve embolcallat d’un esdeveniment molt 

dolorós per al nostre país i per gairebé tota la humanitat: la pandèmia del virus 

covid19. Moltes famílies pateixen  la mort d’éssers estimats, o bé el contagi. Des 

d’aquí volem fer arribar el nostre condol i la pregària pels familiars, els malalts, i 

pels qui han mort, i d’altra banda, el nostre agraïment més sincer a tot el personal 

sanitari i no sanitari dels hospitals i residències, i a tots els qui en un o altre servei 

públic  s’han escarrassat i s’escarrassen encara per ajudar i servir aquells que més 

ho necessiten. 

 Les conseqüències d’aquesta pandèmia que estem vivint són moltes, i 

especialment en el camp econòmic. Pèrdues de treball, establiments tancats, 

famílies sense ingressos, llargues cues per demanar menjar i ajut...  

 Mentrestant, què fa el nostre Sant “miracler”? Que potser dorm? Què fa el 

nostre estimat “Pa de Sant Antoni”? S’ha estat de braços creuats? De cap manera. 

Malgrat les dificultats, ha seguit amb el seu treball, generós i desinteressat, en bé 

dels més necessitats i vulnerables de la societat. Si busques miracles, mira... I el 

miracle de Sant Antoni en la seva festa d’enguany és aquest: el treball ben fet del 

seu equip que serveix i atén els pobres, i el que ha fet també en el cor de moltes 

persones que han seguit alimentant amb els seus donatius el fons d’ajuda del “Pa 

de Sant Antoni”. Gràcies a totes i a tots aquells que feu possible que aquest servei 

social de la nostra comunitat cristiana i franciscana pugui seguir endavant. 

 Lloem doncs el Senyor, beneïm el seu nom i donem-li’n gràcies. I que sant 

Antoni segueixi acompanyant-nos cap als pobres i vulgui intercedir per tots perquè 

ben aviat desaparegui l’epidèmia, i per  ells, que són els qui més n’estan patint les 

conseqüències.  

Fra Francesc Linares Cerezuela, ofm 
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DECLARACIÓN DE AMOR 
  
a António, el portugués 
 
Mi bello Antonio, tú hablas con los peces: 
un salto colorado en el vacío 
para aferrar el cielo. Desde la orilla 
lejana te miro, persigo con mis ojos 
el movimiento vigoroso de tus 
manos, 
pleamar que me ciñe, guarecida por 
tu sonrisa. 
  
Palpitante, tu voz llama, como el fuego del atardecer, 
a mar y tierra y aire, y a todas sus criaturas. 
Tarda en acudir la costilla del hombre. 
Tu aliento cruza 
las callejuelas del puerto, 
la basura abandonada al pie del muro, 
la leyenda mentirosa “Pura Poesia”; 
llega hasta mí: –Aquí, 
la mirada del alma es el amor–. 
 
Coronados de sal, titilan los peces en el reino. 
Mi tierra se abre a tus pasos, 
más altos que Ícaro, estrella azul, 
a nueve billones de años luz. 
  
Zingonia, 13 de junio 
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UN SOMRIURE 

Tots coneixem persones que ens han ensenyat el poder d’un somriure, encara que 

passin per moments difícils o portin un pes insuportable damunt les seves espatlles, 

aquesta gent sempre mostra un somriure radiant. Somriuen, naturalment, des del 

cor, sense esforçar-s’hi massa. Aquest somriure, que mai no desapareix de les seves 

cares i que, fins i tot, és capaç d’obrir els cors més tancats, d’inspirar confiança i de 

fer fora tota ansietat, és el seu bonic rostre, el més bell reflex de les ganes d’estimar  

dels seus cors. 

És molt fàcil somriure, només cal que posem la nostra voluntat al seu servei, i 

encara que en els moments més difícils costi més, és possible seguir somrient. Una 

de les claus per somriure és la d’aprendre a “acceptar” la vida i la realitat tal com 

són, i parar de dir o de pensar aquelles frases tan conegudes “sinó fos”, “si 

només”... Quan es viu aquí i ara, i ens adonem del sol fet que estar vius és una 

benedicció, només podem donar gràcies a Déu amb un gran somriure. 

L’impacte del somriure és impressionant. No subestimem mai el poder del seu gran 

valor. A més, un somriure no costa res, només un petit acte de la voluntat que surt 

de l’amor i de la gratitud, és un contacte visual que només dura cinc segons ... 

Aquest gest tan bonic por arribar a fer fondre els cors més durs, pot arribar a regalar 

l’esperança a tots aquells que l’han perdut i tornar l’alegria de viure a les persones 

envaïdes per la tristor i sense forces ni ganes de tirar endavant. 

És molt freqüent el fet d’amagar grans dolors i inquietuds darrera d’un somriure. 

Cal esforçar-se per fer-ho, ja que aquest meravellós gest pot canviar la vida de 

qualsevol persona, començant per un mateix. 

Quan ens arriba alguna malaltia o quan ens toca viure moments difícils com  aquest 

any, que no podrem celebrar, com fèiem altres anys, la festa del patró de la nostra 

obra social del “Pa de sant Antoni”, sant Antoni de Pàdua, degut a la pandèmia que 

ha vingut a fer-nos una visita a tots els habitants del mon, i, de moment, hem de 

fer allò que ens aconsellen els entesos, els viròlegs, els especialistes en epidèmies 

que diuen que millor que no ens apropem massa els uns als altres per tal d’impedir 

d’encomanar-nos res , sobretot el desconegut COVID 19. Quan es descobreixi una 

medicina i/o una vacuna per aquest virus, llavors ja serà una altra cosa ... Però, crec 

que cal pensar que aquest esdeveniment és un repte que transforma, si volem 

podem convertir aquest dolor que ens envaeix i preocupa en pregària, però sempre 

amb el somriure als llavis, encara que no en tinguem ganes.  



Butlletí 17                  PA  DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL                       8 

Quan rebem quelcom de dolent, posem-ho en mans de Déu. Classifiquem cada 

llàgrima i cada segon de sofriment i oferim-ho tot a Déu, convertit en acte d’amor, 

així sabrem aprofitar en fi de bé tot allò que ens ve a les nostres vides. Tot allò que 

oferim humilment a Déu, te un gran valor redemptor, i encara més quan aquesta 

voluntat de fer-ho surt d’un cor joiós, pur i sincer. 

Balbina Birba, ofs  

 

 

San Juan Pablo II 

 

«La felicidad es la vida misma».  «Debemos tratarnos con la bondad de Dios. 

Que el Señor esté en vuestros labios, en vuestro corazón, en vuestro 

trabajo y en vuestra sonrisa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Que el Señor se refleje en vuestra sonrisa». 
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APRENDRE A PREDICAR AL MÓN D’AVUI, ENCOMANANT-NOS A SANT ANTONI 

Sant Antoni, a qui Sant Francesc anomenava amb una profunda estima el seu bisbe, 
va viure plenament l’esperit franciscà. Va gaudir en la seva vida interior de la 
intimitat amb Déu i va voler promoure aquesta experiència entre la gent, atraient-
los a Crist. Com Sant Francesc, va predicar en públic, no exclusivament a les 
esglésies, sinó també pels camins i places, i els seus sermons que ens han arribat 
de temes morals, polítics i socials arribaven al cor de tothom, rics i pobres, clergues 
i laics. 

Nosaltres, davant de 
la indiferència i de la 
incredulitat que ens 
envolta, com a 
membres de 
l’Església i per tant 
apòstols -
encomanats pel 
mateix Jesús a anar al 
món sencer i a 
proclamar l’Evangeli 
a tota la creació, en 
paraules de Sant 
Marc-, ens trobem 
amb el gran repte de 

transmetre la bona notícia de l’Evangeli a la propera generació. I moltes vegades 
se’ns fa més difícil fer-ho a casa nostra, en un ambient suposadament més 
cristianitzat, que no pas en terres llunyanes, a d’altres continents on el cristianisme 
avança. En el nostre món, no només a les nostres esglésies, sinó també a les nostres 
converses, a les nostres xarxes socials, a les escoles, als carrers i places ¿Com cal 
predicar avui?  

Tota religió conté una dimensió indispensable de cultura que intervé d’una manera 
decisiva en la seva transmissió. També el cristianisme necessita d’aquesta 
inculturació per a ser adoptat per les persones. Però el cristianisme pel seu origen 
sobrenatural no és una religió com les altres, no és reduïble a una manifestació 
cultural. I per tant, cal trobar un nou llenguatge per a expressar les veritats 
cristianes que sigui comprensible per a les noves generacions que es troben 
immerses en un canvi cultural molt ràpid, on els conceptes i les paraules d’abans 
sovint han perdut el seu sentit.  
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Com va posar de manifest el Cardenal Newman -sant i un gran predicador al seu 
temps de finals del segle XIX- en els escrits dels anys del seu procés de conversió de 
la fe anglicana al catolicisme, la doctrina cristiana s’ha desenvolupat d’ençà dels 
Pares de l’Església fins als nostres dies mitjançant una evolució homogènia, en la 
què els dogmes s’han anat aprofundint i explicitant cada vegada més. Les creences 
són les mateixes i la fidelitat a la tradició s’ha mantingut al llarg dels segles. El perill 
moltes vegades és la pròpia religió reduïda a cultura, quan no condueix a fer la 
voluntat de Déu, quan es tracta només de pietat, d’uns determinats rituals de culte 
i d’un compliment de deures, en comptes de ser un camí de conversió constant i de 
canvi de cor. Molt sovint, fa tanta falta l’exemple de vida! 

Els nostres joves molt sovint sofreixen; malgrat el consumisme i les postures de 
felicitat i satisfacció a les xarxes socials, per dessota la rapidesa i la superficialitat 
de la cultura actual, hi ha moltes ànimes ferides. Ens cal esforçar-nos a aprendre a 
predicar al món d’avui, encomanant-nos a Sant Antoni.  

Hem de saber arribar al seu cor, com feia Sant Antoni; posar-nos a la seva pell i 
compartir les seves angoixes. La raó i la ciència que els enlluerna no poden ser un 
obstacle per a la fe, ans al contrari, ja que la hipòtesi d’un Déu viu com a principi de 
tot segueix sent possible, fins i tot més que mai. Hem de saber trobar els conceptes 
i les paraules que es vinculin a les seves vivències i situacions. Sense oblidar atansar-
los a l’àmbit de la reflexió i de l’espiritualitat, per ajudar-los a descobrir la bellesa 
de la seva vida interior on vol fer estada l’Esperit de Déu. I sempre relacionar les 
ensenyances de Jesús amb la vida actual, per a preparar el terreny i acompanyar-
los amb el nostre exemple a viure el camí de la seva pròpia conversió, que serà 
sempre obra de Déu. 

Carles Cascante-Serratosa, ofs 
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SANT ANTONI DE PÀDUA, EL SANT DE TOT EL MÓN 

Quan el dimarts 13 de juny de l’any 1231 acabava els seus dies a la ciutat de Pàdua 
el jove predicador Fernando Martins (que havia nascut a Lisboa l’any 1195, essent 
llavors conegut arreu d’Europa amb el nom de religiós de fra Antoni de Pàdua), 
tothom coincidí en atorgar a aquell jove framenor la fama de taumaturg o 
“miracler”. I justament fou per aquest motiu que el papa Gregori IX demanà que 
fos examinada l’enorme quantitat de prodigis que li eren atribuïts. En comprovar el 
caràcter sobrenatural d’un bon nombre d’aquests fets prodigiosos, el Papa ordenà 
la canonització de fra Antoni de Pàdua. La cerimònia tingué lloc a Spoleto el dia 30 
de maig de 1232, coincidint amb la solemnitat de Pentecosta, i fou presidida pel 
Sant Pare, Gregori IX. Alguns segles després, l’any 1946, el papa Pius XII el declarà 
Doctor de l’Església. 

La força i la convicció amb que fra Antoni predicà la doctrina evangèlica féu possible 
que el missatge de la Paraula divina arribés a tots els estaments de la societat del 
seu temps: a pobres i  marginats, a rics i  nobles, a clergues i bisbes, a càtars i altres 
grups dissidents, ja que Antoni de Pàdua havia esdevingut un predicador molt 
estimat de la Pau i el Bé en el marc d’una societat convulsa. Els fruits de la 
predicació de Sant Antoni de Pàdua els trobem registrats en una antiga biografia 
anomenada Vita Prima (o també Assidua) on se’ns descriu l’activitat pastoral del 
sant durant la quaresma de 1231, i que ens és sintetitzada així mateix: 

 “Fra Antoni conduïa a la pau fraterna aquells que estaven dividits, donava la 
llibertat a aquells que eren esclaus; feia restituir allò que havia estat robat 
mitjançant la usura o violència. Alliberava les prostitutes del vil mercat, i els lladres 
famosos pels seus fraus eren refrenats de posar les seves ungles en les coses 
d’altri”; (cf. Assidua, XIII). 

 Fra Antoni, esgotat pels esforços de la predicació quaresmal de l’any 1231, cercà 
un lloc apartat del centre de Pàdua per tal de gaudir de la solitud i la contemplació, 
on acabà els seus dies el dimarts dia 13 de juny de 1231 després d’una vida, breu 
però molt intensa, lliurada al servei de la predicació, quan comptava només amb 
36 anys d’edat i 11 de framenor. Popularment hom l’anomena “El sant de tot el 
món”, ja que el sant Pàdua gaudeix d’una enorme acceptació en tots els estaments 
de la societat. 

També a Catalunya la devoció a Sant Antoni de Pàdua ha estat constant des de 
l’època medieval, especialment a Barcelona on el primer monestir de monges  
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clarisses fundat a la Ciutat Comtal l’any 1236 (edificat prop del mar sota la casa de 
Santa Eulàlia del Camp i dels seus horts fou bastit justament “a honor de Déu i del 
beat Antoni, confessor de l’Orde de framenors”; és  a dir, fou dedicat a Sant Antoni 
de Pàdua tan sols cinc anys després de la seva canonització, essent la primera 
església d’Europa posada sota l’advocació del qui ben aviat seria anomenat “lo sant 
de tor lo món” i “advocat de les coses perdudes”. 

Els mestres d’obres –i en general els paletes i tot el ram de la construcció– venera 
a Sant Antoni de Pàdua com a patró. El gremi de blanquers d’Igualada, i també els 
confiters i xocolaters de la Barcelona setcentista i vuitcentista el tenien també com 
a patró i protector. A inici del segle XVII es potencià la devoció popular dels  “Tretze 
dimarts” i durant el segle XIX es propagà la popular institució caritativa anomenada 
“El pa dels pobres” o “Pa de Sant Antoni”, consistent en una almoina de pa en 
record o agraïment a alguna gràcia atribuïda a la intercessió del sant Pàdua. 

 Fra Valentí Serra de Manresa, ofmcap. 

La il·lustració que acompanya 

aquesta nota hagiogràfica forma 

part d’una antiga biografia titulada 

Vida y milagros del glorioso San 

Antonio de Padua, sol brillante de la 

Iglesia, que l’any 1688 publicà per 

primera vegada a Barcelona el 

framenor Miquel Mestre. La 

xilografia reproduïda, però, l’hem 

extret de l’edició barcelonina de 

l’any 1759, efectuada en els 

obradors tipogràfics de Maria-

Àngela Martí, i és una suggeridora i 

molt expressiva representació 

antoniana catalana d’encuny 

marcadament popular  

https://i1.wp.com/www.calendariermita.cat/wp-content/uploads/2015/06/Sant-Antoni-de-P%C3%A0dua-2-color.jpg
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DEL CORAZON 

 

Misterio de la mente 

torpe excusa 

no sabía del alma y sus promesas 

inigualable canto 

dulzura angelical 

a pesar de la quilla del mundo reventado 

Corona Virus nauseabundo 

afincado descalabro. 

Más que más da 

la luz está aquí 

y resplandece más que nunca 

nos proteja Dios 

y el espíritu se ilumina 

y corazón palpita. 

 

Román Rojas Cabot 
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DES DEL PA DE SANT ANTONI 

Des de mig març, que es va començar a saber que hi havia una pandèmia , ja portem 

més de dos mesos confinats a casa , però només hi som aquelles persones que 

disposem, d’una manera o d’una altra, d’un sostre. 

Hi ha persones que han estat  sobrevivint pels carrers, amagant-se de les forces de 

l’ordre per no ser multats, amb mancança del més necessari per viure. 

Certament, el despatx de l’obra social del “Pa de sant Antoni” ha estat i segueix 

estant  tancat, però no és pas menys cert que els voluntaris de l’obra social han 

estat sempre, amb els seus cors oberts, disposats a ajudar els més necessitats. 

S’han rebut moltíssimes trucades i molts whatsapps demanant ajuda de tota classe, 

son moltes persones les que en aquests moments d’epidèmia han fet un SOS a 

l’obra social. 

Gràcies a la meravellosa resposta de molts germans i germanes a la crida solidària 

feta pels col·laboradors en nom dels més pobres, ha estat possible cobrir les 

necessitats bàsiques de 336 persones, a cop d’escoltes telefòniques i de 

transferències bancàries. 

També, unes 78 famílies de 4 membres de mitjana cadascuna han pogut tirar 

endavant al quedar-se sense feina. 

Enguany, la festa de sant Antoni de Pàdua serà molt diferent de les festes passades. 

Potser serà més autèntica perquè serà viscuda més des de dintre els nostres cors ... 

Junt a les peticions al nostre sant patró en favor dels germans més petits i més 

mancats de tot allò que fa falta per viure, tant des del punt de vista material com 

espiritual, també  adrecem a sant Antoni el nostre més sentit agraïment per 

aquelles altres persones justes que segueixen estimant de debò al proïsme.  

També li demanem al nostre sant que intercedeixi al Bon Déu per a tots els homes 

i dones de la terra i per a tots nosaltres, perquè ens alliberi ben aviat d’aquest virus, 

COVID 19, que tant de mal i mort està sembrant a la terra. 

Bona festa de sant Antoni de Pàdua a tothom ! 

Balbina Birba, ofs 
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JESUS HOMELESS 

Quan el Papa Francesc va veure l'escultura del Jesús sense sostre, l’obra de l’artista 

canadenc Thimoty P. Schmalz, que la realitzà després de veure una persona sense 

sostre dormint en un banc a l’aire lliure durant unes festes de Nadal, «quan veiem 

els marginats hauríem de veure a Jesucrist», diu l’autor, en al·lusió a l’Evangeli de  

Mateu « Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que Ell us tenia 

preparat des de la creació del món.  Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia 

set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir;  anava despullat, i em vàreu 

vestir; estava malalt, i em vàreu visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure'm». La  

beneí el mes de novembre de 2013, li tocà els genolls i els peus, i pregà. 

Es el que ens ensenya el Papa Francesc, és prop dels marginats d’aquells que 

generen rebuig, persones que poden tenir actituds complexes, fins i tot a nivell 

d’olor corporal poden resultar incòmodes, però moltes d’elles sense saber-ho 

porten a Crist amb ells. A través d’ells se’ns fa una crida, una interpel·lació a no 

quedar-nos de braços creuats. Com sant Francesc abraçà el leprós, sapiguem-los 

abraçar i sabrem veure germans nostres que necessiten el nostre  compromís  

  

Fins a 1.239 persones viuen als carrers de Barcelona. És un augment preocupant i 

cal afegir les persones que, confinades a les 620 places d’emergència,  l’ajuntament 

de Barcelona ha habilitat amb motiu de l’estat d’alarma. 
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EL “PA DE SANT ANTONI” 

En el santuario de Sant Antoni de Pàdua de Barcelona, accediendo por la calle Calaf, 

está ubicada la Obra Social “Pa de Sant Antoni”, un centro al frente del cual está, 

en la actualidad, el matrimonio formado por Lluís y Balbina, y al que yo y varias 

personas más tenemos la suerte de pertenecer. 

Nuestro equipo, además de ellos, está formado por Margot, María, María Cinta, 

Pau, Josep y un servidor. Hasta no hace mucho tiempo, nuestra entrañable amiga 

Dolors tuvo que posponer sus servicios en el centro por problemas de salud. El “Pa 

de Sant Antoni”, obra social vinculada al Santo lisboeta, San Antonio de Padua, es 

una institución, sin ánimo de lucro que está arraigada en los valores católicos de la 

caridad cristina y realiza sus tareas humanitarias, arropada en todo momento por 

los frailes franciscanos del santuario. Cada año, el 13 de junio, se celebra la 

onomástica del santo y la iglesia de los franciscanos de la calle Santaló se engalana 

para recordar a san Antonio. Suele ser costumbre -se ha convertido ya en una 

tradición- que se repartan entre los feligreses, tiernos y esponjosos panecillos. Es 

un día muy especial para la pequeña comunidad franciscana y los miembros de la 

obra social del “Pa de sant Antoni”, se vive esta jornada con mucho amor. 

Pertenecer al “Pa de sant Antoni” reviste de un enorme privilegio, porque, a través 

de él ; tenemos la oportunidad de acercarnos a los más pobres y menesterosos. 

Cada día (nosotros prestamos nuestro servicio los martes y los viernes) llegan al 

local un número incontable de personas. Luis y Balbina son los encargados de 

recibir aquellos necesitados y analizar, con delicadeza, su situación. Nosotros, por 

otro lado, llevamos los ficheros y la agenda o solemos salir a hacer algún pequeño 

cometido. El “Pa de sant Antoni” posibilita que podamos entrar en las vidas 

(algunas francamente complicadas) de la gente que acude a buscar ayuda a nuestra 

obra social. Creo que, a través de estas personas que viven situaciones límites, se 

aprende mucho a valorar lo que uno tiene. Escuchar a esta gente necesitada, que 

vive abocada en el desarraigo y su pobreza, nos llena de recompensas. Le pedimos 

a nuestro querido santo portugués que interceda por nosotros para que podamos, 

con la ayuda del Señor, seguir ayudando desde el “Pa de sant Antoni”, a todos los 

que, habitualmente, llaman a nuestra puerta. 

Pedro Zacarías, ofs 

 



                               PA  DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL                      
 

  

  

 

HORARI DE MISSES DIA DE  
SANT ANTONI : 
 
  9,00 h. (CAT.) 

11,00 h. (CAT.) 

13,00 h. (CAST.) 

20,00 h. (CAST.) 

 
 
“Llenceu el pa a les aigües passades ", és a dir, als pobres que passen de lloc 
a lloc i porta a porta," i després d'un llarg temps ", és a dir, en el dia de la 
sentència," el trobaràs ", és a dir, tindràs la recompensa:" 
Sant Antoni de Pàdua 

  
 
 
 
 
 
 

SANTUARI SANT ANTONI DE PÀDUA Franciscans, 
C. Santaló, 80 – 08021 Barcelona  

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL. FRANCISCANS 

Carrer CALAF,16 08021 BARCELONA 
Tel. 628 82 26 40 
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

