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EDITORIAL 

La primera necessitat que tenen els pobres és la fam, el seu esforç, treball i 
pensament està en satisfer l'aliment, la casa i el vestit. 
Hi ha molts pobres al món, milions de persones no tenen un sostre per cobrir-se de 
les inclemències del temps, a l'igual que Jesucrist en la seva vida terrena. 
Jesucrist mai va tenir riqueses ni béns materials, paradoxes i enigmes, Ell que és 
sumament pobre és Amor i Creador de l'univers, Ell que va viure com indigent mai 
va tenir casa, ni possessions materials, és Ell que li dóna l'ésser a cada criatura. 
El seu objectiu primer i últim no són els béns materials, sinó les ànimes. 
El Papa Francesc seguint els ensenyaments de Crist ens diu: "no podem romandre 
indiferents davant el crit de tants germans i germanes que passen fam a tot el món. 
L'anunci de Crist, Pa de vida eterna, exigeix un compromís generós de solidaritat en 
favor dels pobres, els febles, els últims i els indefensos " 
"Jesús ha ofert la seva salvació, la seva vida, però també s'ha ocupat del menjar per 
al cos, només escoltant les més senzilles peticions de la gent i posant  al costat de 
les seves concretes situacions existencials, podrem ser escoltats quan parlem de 
valors superiors". 
La pobresa no s'ha d'entendre de manera material exclusivament, ja que existeix la 
pobresa espiritual, perquè també som indigents a causa del buit existencial, 
necessitem de Déu. 
Per això des de l’obra social del Pa de sant Antoni, a part de mitigar les necessitats 
materials, procurem acompanyar, oferin a aquells que recorren a nosaltres, l’amor 
i estimació del què l’esser humà esta tant necessitat. 
Lluís Viñas, ofs 
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FESTA DE SANTA ISABEL D’HONGRIA 

El diumenge 17 de novembre vàrem celebrar la festa de la patrona de l’orde 
franciscà secular,  santa Isabel d’Hongria, i també la jornada mundial dels pobres, 
diada escollida pel Papa Francesc per a tal finalitat. 
 El Papa ens va recordar en l’homilia  que “els pobres son preciosos als ulls de Déu 
perquè no parlen la llengua del jo; no se sostenen sols, amb les pròpies forces, sino 
que necessiten d’algú que els porti de la ma”. 
Els pobres ens faciliten l’accés al Cel; per això el sentit de fe del Poble de Déu els ha 
vist com les portes del Cel. Son els que uneixen el Cel i la terra. 
Després de la pregària de l’Àngelus, el Papa es dirigí a la sala Pau VI pel ja tradicional 
dinar amb els pobres, on assistiren enguany més de 1.500 persones. 
Escoltant aquestes paraules i fent memòria de la vida de santa Isabel, els germans 
de la Fraternitat de sant Antoni de Padua hem refermat el nostre compromis de 
seguir l’Evangeli ,segons l’exemple de sant Francesc, i hem tingut el goig de comptar 
amb dues noves professions de per vida, una professió per un any i el compromis 
d’iniciació d’una quarta germana pel compromis de vida evangèlica. 
Lluís Viñas, ofs 
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PUGEM AL TREN? ÉS A PUNT DE SORTIR! 

Estem a punt d’iniciar un nou viatge en el tren de la vida. És un semidirecte, perquè 
no para a totes les estacions. Només a les quatre més importants del seu trajecte: 
La Tardor, que cada any coincideix amb el temps litúrgic de l’Advent. L’Hivern, que 
embolcalla el temps del Nadal del Fill de Déu. La Primavera, que guarneix amb vida 
i color el temps de Pasqua de Resurrecció. I l’estació de l’Estiu on se’ns convida a 
gaudir dels fruits de la nostra mare Terra i de tot allò que hem anat treballant al 
llarg del viatge, combinat amb un necessari descans. 
 
En aquest viatge sempre ens acompanya el revisor més amable i comprensiu que 
podem tenir. És el nostre germà i amic, Jesús de Natzaret. S’encarrega de vetllar 
per tots nosaltres, perquè el viatge ens sigui còmode i agradable, i perquè el bitllet 
que portem no estigui caducat. Li agrada anar de vagó en vagó per fer-se el trobadís 
i poder parlar una estona amb nosaltres. Amb ell viatja també la seva mare, Maria, 
que no es cansa de dir-nos: Si voleu fer un bon viatge, feu tot el que ell us digui. A 
més, en el tren viatja un il·lustre, però humil i senzill personatge, molt popular, i 
molt estimat, Antoni de Pàdua o de Lisboa. És el que acollim en el nostre Santuari i 
li estem molt agraïts perquè també vulgui vetllar per nosaltres i atendre’ns. Ell sap 
molt bé que alguns dels que viatgem en el tren estem duent a terme una bona tasca 
que a ell li agradava molt: tenir cura dels més pobres, escoltar-los, ajudar-los... 
També està molt content en veure que molts altres que van al tren, a la seva 
manera, i segons possibilitats, també ajuden els pobres a través del Pa de Sant 
Antoni. 
 
Les quatre estacions del trajecte són molt boniques, cada una amb el seu propi estil. 
La Tardor la contemplem policromada amb fulles seques, caigudes dels arbres, que 
van donant pas, no a la mort, sinó a la preparació d’una nova vida que trigarà 
encara, però que ens omple el cor d’esperança. L’Advent s’hi veu reflectit. És la 
preparació de l’arribada, del naixement d’Aquell que és la Vida. A l’Hivern, el dia és 
més curt, la nit i la foscor són més llargues, el fred sembla que paralitza la vida; 
tanmateix és l’estació en què neix el qui és la Llum, el qui és la Vida, i ho celebrem 
amb la comunitat, amb la família, amb els amics. La Primavera és l’estació on 
esclata més la Vida, la Llum, l’Amor. És la Pasqua de Resurrecció del Senyor! I la 
darrera estació del viatge, l’Estiu. En ella anem recollint i gaudint dels fruits que 
hem anat produint durant el trajecte. Podem compartir més estones familiars, 
d’amistat i de lleure... 
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  Hem fet moltes vegades aquest trajecte, però cada viatge és diferent. 
Visquem sempre esperançats. A tots i a totes us desitjo un SANT I VENTURÓS 
NADAL DEL SENYOR! 

fra Francesc Linares Cerezuela, ofm 
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BENVOLGUTS,  
Ja és Nadal i, una vegada més, podem contemplar el pessebre amb tots els seus 
personatges.  
Com sempre, ens trobem amb les  imprescindibles ovelles, els pastors, els 
camperols i una processó de savis opulents vinguts d’Orient... Tots plegats,  pobres 
i rics, venen a veure aquesta "paraula que ha estat feta" (cf vulgata),  aquest 
Salvador anunciat per les Escriptures, i fins i tot intuït pel 'diví' Plató.  
L’evangelista Lluc ens explica que el primer que va atreure als visitants fou Maria (Lc 
2: 15). Sí, la Mare d’aquest Nadó ens fa preguntes i ens fascina. Recordem l’antiga 
màxima que sant Bernat aplicava a la Verge: "Sobre Maria, no podrem mai dir-ne 
prou" i aquella reflexió d’un altre sant, quan diu que Maria és als confins de la 
divinitat. Per tant, encoratjats, per aquests mestres, ens mostrarem atrevits. Sí, en 
aquest cas particular, mai no ha estat tan certa la dita que «darrere  d’un gran 
“home” hi ha una gran dona» ... 
Alguns pares apostòlics van ensenyar que el Creador, en crear el cosmos del no res, 
tenia un projecte especial. L’objectiu de tot allò que existeix es concretaria en una 
dona: la Mare de Déu. 
La glòria de Déu, diu sant Ireneu de Lió, és l’home vivent, i la vida de l’home és el 
coneixement de Déu. Si, aleshores, la nostra vida consisteix en el coneixement de 
Déu, tenim tot l’interès en conèixer-lo: «l’home no viu de pa solsament, sinó de 
cada paraula que surt de la boca de Déu.» Doncs bé, aquesta Paraula creadora, ho 
ha fet tot per Maria, i en Ella i per a Ella, per a cadascú de nosaltres... 
Els nostres germans jueus, musulmans i protestants s’escandalitzen  d’aquestes 
afirmacions i acusen els catòlics de tot tipus de desviació. Què dic jo ? nosaltres 
mateixos, catòlics, de vegades sentim reticències i una gran perplexitat a l’hora 
d’estudiar els escrits d’un sant Lluís Maria Grignon de Monfort, el doctor marial per 
excel·lència o els del gran Maximilà Kolbe. L’alçada que donen a Maria ens pot 
semblar insuportable perquè només hi ha un Déu i per als cristians, un únic 
Mediador entre Déu i els homes... Mentre que aquests il·lustres sants no ensenyen 
res menys que fer-nos viure en Maria, per Maria i per a Maria... Un tal llenguatge 
ens pot semblar una vertadera demència... De fet, allò que per al cor d'un nen no 
suposa gairebé cap problema, esdevé per als pensadors una tragèdia, quelcom de 
insuportable.... 
Però, em sembla que Déu, en aquest nou Nadal, vol que plegats, elucidem un 
misteri tan meravellós que no deixarà mai més d’eixamplar els nostres cors... Sí, 
quan lloem Maria, només fem que manifestar, segons les nostres possibilitats, el 
terme, la plenitud escatològica de la Creació i de la Redempció, és a dir, la nostra 
deïficació.  
Així mateix, quan recitem el Pare Nostre, demanem aquesta plenitud on Déu serà 
conegut, (santificat), on no hi haurà temptació (antiga fórmula postconciliar); quan 
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demanem a Déu "que vingui el vostre regne", li demanem, en certa manera, la fi del 
món, quan, com diu sant Pau, Déu serà tot i en tots. Ara bé, quan lloem Maria, fem 
molt més, perquè ens situem en una altra perspectiva, la de la intimitat trinitària. 
Doncs bé, la devoció per Maria ens demostra que hem assumit plenament els 
costums de Déu: «sigueu imitadors de Déu», ens diu de nou sant Pau. És Déu mateix 
qui lloa Maria i, en una altra proporció, també els sants. No és estrany, doncs, que 
una veritable devoció mariana confereixi als creients un gran respecte pels cossos; 
Déu, havent nascut de Maria ha confirmat i consagrat la seva virginitat perpètua. És 
al contacte d’aquesta Mare que el creient es deslliga del ventre de la mare, oblidant 
el seu antic paradís per adherir-se al si del Pare.  
La devoció a Maria ens inculca el veritable transhumanisme del qual somien els 
nostres contemporanis, amb el risc de destruir-se... Els primers éssers vivents no 
arriben a l’existència per generació, sinó per misteri. Per més motius, podem pensar 
que Déu es convertí en carn en Maria des de dins, tal com era, com a actualització 
particular i única de la immanència divina en el seu interior, i això en el mateix 
moment en què Ella donà el seu consentiment. Certament, la natura és excel·lent, 
doncs és en Ella i a través d’Ella que Déu vol fer començar la nostra existència.  
Ara bé, primer arriba allò que és animal, diu sant Pau, però Déu crida la natura a 
anar-se'n cap a Ell. És doncs en aquesta crida on es realitza l'ésser espiritual que ha 
de succeir  a l'ésser animal... L'acompliment del manament "Estimaràs el Senyor, el 
teu Déu, amb tota la teva ment, amb tota la teva força etc..." corona l'èxit d'aquesta 
Pasqua o èxode del natural cap al sobrenatural. És evident que quan es tracta 
d’estimar d’aquesta manera, hom esdevé infal·liblement allò que hom estima (és 
clar, per participació diran els teòlegs)... San Agustí té aquell acudit ben especial 
quan li diu a Déu: Senyor, si jo fos Déu i tu fossis jo, voldria que tu fossis Déu i que 
jo fos jo. Heus aquí un dels més bonics secrets de la divina Encarnació, i això en 
primer lloc i de manera sublim passa en Maria... 
Preguem, lloem Maria, estimem-la, fem les coses en, per i per a Maria, perquè 
Déu és en nosaltres i perquè fent això no farem res més que allò que Déu mateix 
fa... 

Així doncs, estimats amics, en Ella, per Ella i per a Ella, desitgem-nos mútuament 
un bon Nadal i un nou any de benediccions. 

Fr Dysmas Joseph, osb 
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La Navidad es la fiesta de la Generosidad. Aunque los medios de comunicación  
hayan convencido a las personas de que la Navidad es la fiesta del consumo, 
nosotros sabemos que es todo lo contrario. Es el único día del año que no lo es. Los 
restantes 364 días los pasamos invirtiendo en nosotros mismos con ropa, comida, 
espectáculos y todo tipo de diversiones. Quizás guardamos algo de dinero para 
hacer un regalo a ¨nuestros¨ hijos o ¨nuestros¨ cónyuges y por descontado, cuando 
llegan las vacaciones, los viajes, los hoteles, las comidas pantagruélicas ocupan el 
lugar de honor. Pero, la Navidad es la fiesta de darse a los demás. Ese día, 
conmemorando de manera maravillosa el nacimiento del Dios hecho hombre, del 
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Niño Jesús en el Portal de Belén, todo el mundo gasta, compra y prepara grandes 
comilonas…siempre para los demás. 
Es la única fecha del año en que todos pensamos en los demás, está claro que los 
grandes almacenes harán su ¨agosto¨ pero con usted lector de este texto, seguro 
que no hace negocio y, en cambio, gastará mucho dinero invitando a los amigos, 
haciendo obras de Caridad o regalando cosas a todo tipo de personas. Para 
nosotros, la Navidad es la fiesta del amor y del desinterés. 
Lo único realmente importante de esas fechas es que Dios, compadecido del género 
humano, envía a su Hijo convertido en un bebé a un pobre portal de una sencilla 
ciudad: Belén. Viene a salvarnos la vida para la eternidad y permanecerá con 
nosotros 33 años hasta que regrese al seno del Padre una vez cumplida su misión 
que se traduce en un solo nombre: Amor. 
Y nosotros, los hombres, lo celebramos con toda una serie de eventos que es lo 
único a que puede aspirar nuestra triste condición pero que tienen, a su vez, un 
encanto maravilloso. 
Veamos algunos de ellos: 
- La maravillosa tradición de los Pesebres, con las tallas de las diversas figuras, los 

decorados y ambientes sugestivos en los que los pesebristas trabajan durante 
muchos meses del año. También la tradición de los Pesebres Vivientes que cada 
año cobran más auge y revitalizan esta conmemoración, ampliando su sentido. 

- La no menos maravillosa tradición del Abeto navideño cuyo sentido nos explica 
el compositor Hans Pfitzner en una de sus óperas. Es así: Un guerrero alemán, 
muerto en combate, se sorprende de ver únicamente en el cielo olivos y 
palmeras y ruega a Dios que también los Abetos tengan cabida en el Paraíso. 
Dios le promete que todos los Abetos decorados para celebrar la Navidad, 
renacerán en el cielo. Es verdad. Nadie se preocupa de la cantidad de pavos u 
otros animales que son sacrificados por Navidad, sólo de los Abetos. ¿no será 
que se quiere desacreditar el sentido espiritual de la tradición del Abeto? 

- Los conciertos. La navidad y la música van cogido de la mano. Cientos de miles 
de conciertos con villancicos pueden escucharse en colegios, pequeñas iglesias, 
asilos, grandes salas de concierto, Catedrales… y esto en toda la tierra desde la 
Pampa argentina hasta las Rocosas canadienses y, naturalmente, en nuestra 
entrañable Europa. Con letras sugestivas que hablan del Nacimiento del Hijo de 
Dios, de amor y amistad, de fraternidad y perdón, de compasión y bondad, de 
naturaleza y amor a los animales. Y así aparecen obras de arte que ya nunca 
pasaran como ̈ Els Pastorets¨ o el ̈ Poema de Nadal¨ de Segarra o ̈ el Pesebre¨de 
Pau Casals. 
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Y otras muchas mas cosas, como las comidas navideñas invitando a familiares, 
amigos y conocidos. Con su repostería popular y diferente en cada país del mundo: 
las ¨neules¨, el ¨mazapán¨, los ¨panetone¨… o como la que siempre había existido 
en casa de mi esposo, tradición al parecer proviene de la Provenza francesa, que 
consiste en comer, de postre, 13 tipos de frutas diferentes para Nochebuena en 
recuerdo de Jesucristo y sus doce Apóstoles. 
No olvidamos tampoco los regalos. Quizás si que haya un exceso de regalos, 
especialmente para los niños. También la decoración navideña con el acebo, el 
muérdago, el eucalipto, la ponsetia, el abeto y los preciosos pesebres con figuras 
que vamos acercando a la cueva. 
Dediquemos  el tiempo de Navidad, a rezar oraciones que grandes maestros han 
escrito para nosotros, a leer los maravillosos cuentos, a asistir a recitales de 
villancicos, a visitar pesebres vivientes o exposiciones de pesebres. 
El día en que conmemoramos el nacimiento de Nuestro Señor es en todo el mundo 
un día de amor, de entrega, de desinterés, de generosidad y esto es lo que nosotros 
denominamos cultura. 
Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra, Paz a los hombres de buena voluntad! 
Maria Infiesta, ofs. 
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LES VINGUDES DE NOSTRE SENYOR 

L’Encarnació de Déu va tenir 
lloc sota el doble signe de la 
feblesa i de la humilitat, 
recolzada i envoltada per 
l’amor diví a l’home. 
Jesucrist, per venir a la terra 
a buscar allò que estava 
perdut, per venir a salvar 
l’home amb el seu amor, es 
va revestir d’humanitat, i ho 
va fer de tal manera que 

quedà cobert per la misèria humana, només cobert, no pas ple, doncs no te la seva 
divinitat oberta al pecat ... 
Jesús, el Fill de Déu, nasqué en una cort de Betlem, ja que ningú va ajudar la seva 
Mare en el moment de venir en aquest món. Es va passar la seva vida terrena 
estimant i fent el bé. El moment culminant del seu amor fou quan, carregant-se 
amb tots els pecats i les misèries humanes, va donar la seva vida per rescatar l’home 
del lligam del mal. 
Jesucrist, al ressuscitar d’entre els morts, Déu Pare el va glorificar i ens va alliberar 
de l’esclavatge del pecat, i en aquells moments, també ens va dir que tornaria al 
món. Aquesta segona vinguda de Nostre Senyor tindrà lloc a la fi dels temps, i vindrà 
amb tota la seva glòria. 
Vindrà per jutjar-nos, tot manifestant el tresor amagat de la humanitat que 
representen totes les bones accions acomplides, des de la creació del món per part 
de l’home que li ha estat fidel. La caritat no fa soroll i passa inadvertida. La fi del 
món portarà la llum a aquelles accions per a la més gran glòria de Déu i d’aquelles 
persones que les hauran dut a terme. 
L’adveniment de Crist serà la revelació del projecte gloriós que Déu te per a 
cadascun de nosaltres i confirma la victòria de la Creu, així com la inversió dels 
valors que ella representa. 
La Creu manifesta el domini del perdó, de l’amor ... sobre l’orgull, l’odi ... 
 
Molt bon Nadal a tothom !!! 

Balbina Birba (ofs)   
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PERDONANT, FEM EL NOSTRE MILLOR PESSEBRE VIVENT 

Fa uns dies, vàrem assistir amb la Fraternitat de l’Orde Franciscà Secular del nostre 
Santuari a una jornada de formació a Lleida sobre el Perdó. Hi van haver dues 
contribucions molt boniques de dos dels germans assistents, i també un testimoni 
d’en Théogène Murua, que ens va explicar el que havia viscut  durant el terrible 
intent d’extermini de la població tutsi per part del govern hutu de Ruanda. Amb 
sinceritat ens reconeixia que, després de vint-i-cinc anys, no és fàcil encara avui 
poder perdonar de debò el que van patir. Malgrat que ho diem quan resem el 
Parenostre, que n’és de difícil perdonar de cor!  
Després vàrem visitar a les dependències del Santuari de Sant Antoni de Pàdua de 
Lleida el taller de l’associació local de pessebristes. Hi havien unes maquetes que 
eren autèntiques meravelles. Ens van explicar com les feien. No m’hagués imaginat 
mai el treball que hi ha al darrere! 
Em va fer pensar en la proximitat del Nadal. I sense voler, em va venir al pensament 
el fet històric de la celebració de la nit de Nadal de 1223 en una cova de Greccio, a 
la Vall de Rieti a Itàlia, amb Sant Francesc, un grup de frares i gent del poble 
representant el naixement de Jesús. Va ser de ben segur una nit molt emocionant, 
una gran vivència espiritual per a tots els presents. Quina bona idea la de fer un 
pessebre vivent, fou el primer de la història!  
Aquest advent, si de veritat volem celebrar la vinguda de Jesús, hem de fer realitat 
en les nostres relacions amb les altres persones que ens envolten a la nostra vida, 
ja sigui amb la família, a la feina o amb els amics, el mateix amor que Déu té per a 
tots nosaltres, i que el va portar amb la més gran humilitat que es pugui imaginar, 
a abaixar-se i fer-se home. Recordar l’ambient de la cova de Betlem no només ens 
ha d’emocionar, sinó que hem d’intentar transportar-lo com a vivència a la nostra 
realitat com a cristians. 
Es tracta d’actuar com si la nostra vida fos un vertader pessebre vivent, i que en el 
nostre tracte amb els que són els nostres germans fem reviure la presència de Jesús.  
Això comporta humilitat, conversió autèntica, perdonar de cor, i no només set 
vegades sinó setanta vegades set, sempre, com ens demanava Jesús. I d’aquesta 
manera, cada vegada que perdonem de veritat, fem el nostre millor pessebre 
vivent, és com si Jesús tornés a néixer al pessebre del nostre cor! 
 
Carles Cascante-Serratosa, ofs 
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EL NACIMIENTO DE NUESTRO REDENTOR 
Todos los años, hacia finales de diciembre, se celebra en todas partes, el nacimiento 
de nuestro Redentor. Jesús, hijo de María y de José, llegó a la vida en una noche 
fría de invierno, en un pobre y desangelado portal. Los pastores de las 
inmediaciones, gente humilde y sencilla, fueron los primeros en acudir, tras del 
anuncio de un ángel, a adorar al Niño Jesús. Estamos completamente familiarizados 
con esta festividad cristiana, la más alegre y entrañable del año, en las que las 
familias se reúnen para participar en esta Pascua y confraternizar entre sí. La 
Navidad es, también, un tiempo de cambio y renovación interior, porque aquel 
pequeño y sonrosado retoño, nacido en Belén, habría de transformar, con su misión 
redentora, el futuro del hombre.  
Jesús está allí, dormido entre las pajas, irradiando luz como un nuevo sol y, 
nosotros, no podemos dejar de admirarnos y enternecernos con su feliz llegada al 
mundo. Jesús sonríe desde el pesebre. Un buey y una mula (así lo dicta la tradición) 
calientan con su aliento a aquella criatura sonrosada que respira en la noche 
desapacible y fría. El viaje de la vida comienza en Jesús. Es un viaje esperanzador, 
pero lleno de trampas y escollos. Jesús, el hijo de Dios, de estirpe divina, viene al 
mundo con la misión de salvar al hombre del pecado. Se enviste de hombre humilde 
y su pobreza es un ejemplo de vida, porque Jesús huye de la opulencia y la riqueza 
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y, aún siendo el Hijo de Dios, se encarna en un hombre sencillo. Jesús yace, 
pequeño, en aquel pesebre de madera. Afuera brilla la noche constelada de 
estrellas. Es la primera noche del mundo y, para los pastores que fueron a 
arrodillarse ante aquel portal, era una noche de una extraña y profunda quietud.  
Nosotros, gentes del siglo veintiuno, seguimos creyendo, de manera honesta, en el 
nacimiento de nuestro Redentor y le llevamos nuestras pequeña ofrendas 
personales: el propósito, sobre todo, de llevar una vida mejor y el de hermanarnos 
con nuestros semejantes. El mensaje de Jesús recién nacido es un anuncio de amor 
y de paz. En este mundo convulso y hostil. En estos tiempos difíciles, debemos 
reflexionar y admirarnos ante el mensaje nuevo que trae la Navidad.  
Estas fechas felices nos llevan, también, a ser como niños. A reconciliarnos con esa 
párvula figura que todos llevamos dentro y huir de la malevolencia y el rencor, pues 
Jesús nos invita al silencio y a la calma. Jesucristo quiere que construyamos, con 
esmero y afán, una vida basada, esencialmente, en el amor. Él es, en esencia, Puro 
y Sagrado Amor y vino al mundo para derramar su generosidad en el hombre y abrir 
una puerta en el callejón sin salida del mundo. Jesús es esperanza y fe. La certeza 
de que caminamos hacia un horizonte de vida que se opone a la muerte y al pecado. 
Jesús, lleno de suavidad y dulzura, está, y ha estado siempre, en el centro de 
nuestras vidas, mostrándonos, con profunda abnegación, el camino que debemos 
seguir. 
Pedro Zacarías, OFS 
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DULCE VIDA 
 
En el extasiar del tiempo 
cumple la memoria 
jeroglífico conjurado 
¿eres o no eres? 
Gatos pardos 
vaticinios sabes y no sabes 
esclavitud la tuya 
al ignorar  que eras libre 
y junto a Dios estabas 
mientras soñabas en el exilio. 
Vaya vaya 
descansa al fin pues eres libre 
y en el amor aquieta 
dulce vida. 
 
Román Rojas Cabot  
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ALERTA SOCIAL 

En la imagen de los movimientos 
sociales en años de revoluciones, 
Guinea Conakry, un país del África 
occidental, ha estado 
experimentando, desde su 
independencia, disturbios sociales 
con los diversos regímenes 
dictatoriales.  
En 2010, Alpha Condé llegó al 
Gobierno en condiciones 
controvertidas, había sido profesor 
de Derecho en Francia,  había 
luchado contra todos los regímenes 
dictatoriales en Guinea, y al final se 
ha convertido  en un dictador aún 

peor. No se celebraron elecciones de conformidad con los plazos establecidos en la 
Constitución. Desde su llegada a la cabeza del Gobierno en Guinea, casi doscientas 
personas han sido asesinadas como consecuencia de su régimen.  
Actualmente, como en todos los años anteriores, las personas están más que 
decididas a exigir la alternancia democrática con manifestacions pacíficas en la 
calle.   
Sin embargo, Alpha Condé y sus acólitos quieren cambiar esta Constitución  que 
juró dos veces y que le permitió ser presidente de Guinea. En cada uno de los actos 
de la jura, matan al menos a tres personas. En el último, cuando estaban enterrando 
a las trece personas que asesinaron a mediados de octubre, cayeron otras tres en 
el cementerio por disparos de la policía.  
Incluso en los peores países en guerra, los beligerantes tienen la elegancia de 
respetar a los muertos, incluidos los enemigos, y decretar una tregua para poder 
enterrarlos con dignidad. Es cobarde disparar a un oponente desarmado. Si uno es 
realmente "hombre",  se enfrenta con las mismas condiciones, de forma leal. Lo 
vemos en las películas, se enseña en derecho internacioInal humanitario y en 
derecho de orden público.  
Lo que sucedió la semana pasada en Conakry, en el funeral de las personas 
asesinadas a mediados de octubre, es la ilustración de una decadencia moral sin 
nombre y una violación de los derechos humanos de extrema gravedad. Los autores 
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y promotores de esta barbarie merecen un castigo ejemplar. En cualquier caso, la 
lucha en curso por la democracia y el establecimiento del estado de derecho deben 
perseguirse firmemente, para que tales actos despreciables nunca se repitan en 
nuestro país ni en ningún otro. Nadie con un mínimo de sentido común puede 
tolerar tal bajeza. No es una cuestión de compromiso o neutralidad, etnia o partido, 
es una cuestión de convivencia, paz, seguridad y humanidad. Ayer y hoy, como 
mañana, Guinea, en particular, debe de ser consciente. 
Los restos de personas asesinadas por la violencia política a mediados de octubre 
en Guinea Conakry, deberían ser objeto de un estudio sociológico exhaustivo, más 
allá de las convulsiones políticas, a fin de cuestionar las fuentes morales y éticas de 
nuestra sociedad. Hoy en día estamos presenciando en todo el mundo, protestas 
sociales contra los sistemas políticos que, desde los propios Gobiernos se 
consideran “desventajosas” para las personas. Doy un ejemplo de los movimientos 
sociales en España, Francia, Chile, Venezuela, Bolivia y tantos otros.  
Volviendo sobre esta pofanación de los muertos  por las autoridades políticas de 
Guinea, en el cementerio y el lugar de culto es extraño, con casi el 100%  de la 
sociedad guineana creyente, con dos religiones monoteistas: el Islam y el 
Cristianismo. Creo que sería importante para los actores políticos y sociales de todo 
el mundo buscar soluciones concretas a estas demandas cada vez mayores.   
Cuando investigamos el accidente de un avión, no es sólo por las víctimas del 
desastre, sino para comprender las causas reales del daño que causó, y poder evitar 
que esto vuelva a suceder en otros aviones. Nuestros intelectuales nos deben esta 
investigación.  
 ¿Venganzas? ¿Disposición para castigar? ¿Etnocentrismo? ¿Odio? ¿Abuso simple 
de poder? Nadie lo sabe con certeza, excepto los autores y patrocinadores, 
seguramente. Se nos cuentan hechos sin explicaciones. Ignoramos sus 
motivaciones profundas y reales. Quizá si que lo sepamos, pero no lo entendemos. 
Entonces nos preguntamos, en vano, ¿Los debates político-mediáticos son 
estériles, vacíos, estúpidos?  
Nunca me había hecho tantas preguntas sobre mi Guinea y su gobierno, nunca me 
había encontrado tan indefenso e impotente. A mi letanía de preguntas, se alza un 
muro de silencio frío y espeso. Sin embargo, tanto los 13 millones de compatriotas 
como yo mismo, necesitamos  información para liberarnos de las cadenas de 
nuestra ignorancia. Somos prisioneros del no saber. Reclamamos un mundo justo y 
equitativo a los gobernantes del mundo.  
 
Aliou Safiatou Diallo 
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DES DEL PA DE SANT ANTONI 

La història que us volem explicar aquesta vegada és d’aquelles de les que es diu que 
“la realitat supera la ficció”... 

En John és un noi que va néixer a Nova Delhi, Índia. Fill únic de pare portuguès i de 
mare índia. Va perdre el seu pare en un atemptat, pel sol fet de ser catòlic. Els 
enemics de la nostra religió, al assabentar-se que tota la seva família és filla de Déu 
pel Baptisme, varen iniciar la busca i captura d’en John i de la seva mare Shira per 
assassinar-los. 

Un veí, al conèixer les intencions d’aquests anticristians, va avisar ràpidament en 
John de les males intencions d’aquets enemics. La mare va marxar del país i se’n va 
anar a Suïssa, on li varen oferir “una bona feina”. Mentrestant, el nostre amic va 
canviar de ciutat dins del mateix país. 

El temps va anar passant, i en John es va casar. A la Shira, que treballava de sol a 
sol, mai li varen reconèixer la feina que feia, ja que a canvi, rebia un sou molt petit; 
era una de les víctimes d’explotació laboral. Mentre pensava que li caldria buscar 
una altra feina, algú li va proposar d’endur-se-la a casa per treballar com a minyona 
... Li va semblar bé la proposta, així que va deixar el treball que feia i se’n va anar a 
la nova casa. 

Al cap de molt poc temps, un dia mentre la bona dona feia la feina, un home amb 
molt mal aspecte es va presentar a la casa. L’amo li va obrir la porta i el malcarat li 
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va entregar un sobre amb diners. Immediatament, aquest  va agafar la Shira pel 
braç i, sense dir-li res, se la va endur en un cotxe ... L’amo de la segona casa on 
treballava la senyora, se l’acabava de vendre com esclava ! Quan varen arribar en 
una espècie de casa de pagès, la Shira va veure i comprendre les intencions del 
malcarat; es va poder escapar corrent i va aconseguir agafar un tren que anava cap 
a Espanya. 

A l’arribar a Barcelona, va haver de tornar a començar per seguir vivint ... Es va 
posar en contacte amb el seu fill i li va explicar el que li havia passat. El pobre John, 
deixant la seva esposa, va anar directament a Barcelona, a fer costat a la seva mare 
... Tots dos es varen trobar a la capital sense saber el que havien de fer. 

Varen trobar un policia, li varen explicar tot el que els havia succeït i aquest els va 
adreçar a l’obra social. Al “Pa de sant Antoni” els vàrem oferir tota l’ajuda que 
vàrem poder i, de mica en mica, han anat refent les seves vides: la mare treballa en 
el sector de la neteja i en John està acabant els estudis d’ “Imatge i So”, a la vegada 
que fa tota la feina que li surt en diversos concerts. D’aquesta manera, les 
pràctiques del què estudia i la feina que fa coincideixen. 

Mentre en John espera acabar ben aviat els seus estudis, ja somia amb el dia que 
podrà tornar al seu país. 

Balbina Birba (ofs)  
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AJUTS SETEMBRE DE 2019 

Escola Bressol Solidari                                85,00€ 

Escola                                                          471,00€ 

Lloguers                                                   3.230,00€ 

Menjar, medicaments                           2.520,00€ 

Ulleres, dentista                                     1.516,00€ 

Passaports i doc.                                       525,00€ 

Rebuts electricitat i aigua                          39,24€ 

Manteniment                                             825,57€ 

                                   TOTAL                                9.211,81€ 

DONATIUS REBUTS         6.780,00 € 

FONS PROPIS                   2.431,81 € 

S’han ates  157 famílies i  persones  

S’ha pogut ajudar  44 famílies i persones 

Els  ajuts, que gràcies a la vostra generositat, es distribueixen, procurem que vagin 
destinats aquells germans nostres que més els necessiten, i que per diversos motius 
no poden recorre als serveis oficials, sempre recavant els informes  d’aquestes 
institucions. 

L’equip de l’obra social del Pa de Sant Antoni, us desitja 
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¡Cuánto amas Señor!, 
esa es tu voz. 
El sol en invierno,  
la brisa en verano, 
la calidez de un beso. 
Todo tiene que ver contigo, 
cualquier cosa que nos suceda 
y hagamos, 
pues siempre tiende a ti 
aquello que decimos mío. 
 
Naces y mueres con nosotros, 
y  por nosotros, esta noche, Naces. 
Un movimiento de ternura 
se inicia inacabable. 
A cielo abierto, sin nubes, 
indefenso respondes 
habitando nuestras dudas 
para guiarnos a un paraíso 
de Vivos que por ti ya viven. 
 
Eres en tu silencio un grito, 
y en tu fragilidad 
la fuerza de todos. 
Eres amor sentido 
y amor que siempre pide 
más amor de agua pura, 
de aire casto. 
 
Manantiales  de nieve  y lluvia  
correrán en primavera 
para cerrar tus ojos. 
Sin embargo habrá esperanza, 
pues eres  quien a cada uno  
das un alma grande y  Viva. 
 
Mercedes Marfá 
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HORARI DE MISSES: 
 
  7,30 h. (CAT.) 

  9,00 h. (CAST.) 

10,00 h. (CAST.) 

13,00 h. (CAST.) 

19,00 h. (CAT.) 

20,00 h. (CAST.) 

 
 
El proyecto de Dios para el hombre fue el amor: "vivir en el amor y para el 
amor. Él estaba allí en secreto. Hemos sido creados para ser amados. 
Creados para amar". En Navidad Amemos sin condición. 
 

  BON NADAL I VENTURÓS 2020  
 

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

