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EDITORIAL 

Sant Francesc d’Assís, un dels sants 
més populars del món, marca 
profundament no sols la vida de 
l’Església del seu temps, sinó també 
la societat temporal de la seva 
època. Model de despreniment, no 
menyspreava el ric; posseïa l’alegria 
que prové del cor pur. Celebrem la 
seva festa  el dia 4 d’Octubre, que 
comença ja la vigília amb la celebració 
del Trànsit o mort de sant Francesc. 
Alegre, jovial, desprès, gentil, afable, 
"el Senyor infonia en el seu cor un 
sentiment de pietat que el feia 
generós amb els pobres. Aquest 
sentiment va anar creixent en el seu 
cor; i el va impregnar de tanta 

bondat, que ell va decidir, com a oient atent que era de l'Evangeli, ser 
generós amb qui li demanés almoina, sobretot a qui demanés per amor de 
Déu ". 

Com deixebles seus, des de l’obra social Pa de sant Antoni, procurem imitar-
lo amb la seva generositat i entrega als germans més necessitats, això és 
possible gràcies a la vostra generositat. Amb la benedicció de sant Francesc i 
sant Antoni de Pàdua, el Senyor, Déu nostre, ens ho premiarà i ens farà justos 
i sants. 

Lluis Viñas, ofs 

“Lo que es el hombre delante de Dios, eso es, y no más… 

Todos los hermanos deben predicar a través de sus obras” 

(San Francisco de Asís). 
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ESTAT DE COMPTES  

De gener a agost els donatius han sigut de : 105.949,99 € 

S’han distribuït recursos per un valor de:    105.721,27 € 

Repartits de la següent manera: 

DESPESES MANTENIMENT                        3.570,77 €  
AJUT ESCOLES                           6.050,61 €  
ALIMENTACIÓ                      70.513,35 €  
LLAR DIGNA                      25.586,54 €  
  

 

  

DESPESES 
MANTENIMENT 3%

AJUT ESCOLES 
6%

AJUT ALIMENTACIÓ 
67%

AJUT PER UNA 
LLAR DIGNA

24%
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“EL PAN DE SAN ANTONIO” 
El pan que se parte y se reparte 

Recién llegado a Barcelona desde el 
lejano Perú, y más lejana aún su 
selva amazónica, en donde he vivido 
mis últimos 21 años, estoy aquí, en 
el convento de San Antonio de 
Padua, para ser atendido por los 
médicos, en donde tan cariñosa y 
fraternalmente me han acogido, 
como franciscano que soy, mis 
hermanos franciscanos. 

San Antonio de Padua, conocido así 
en el mundo entero, porque allí, en 
Padua – Italia, es donde murió y fue 
enterrado, aunque su nacimiento y 
parte de su vida la desarrolló en 
nuestro país vecino, Portugal. 

San Antonio de Padua “apadrina” 
una obra social, presente en casi 
todo el mundo católico, conocida 
con el nombre de “El Pan de San 
Antonio” o también “el Pan de los 
pobres”.  

El pan, alimento básico en casi todas las culturas y pueblos. El pan, nombre que abarca 
todo aquello que el ser humano necesita para vivir, para desarrollarse, para seguir 
creciendo… 

El pan de San Antonio, que busca proporcionar al necesitado de alimentos, trabajo, 
documentos, escuelas u hospitales, y sobre todo, escucha y ternura para sentirse 
persona y hermano. 

El pan de los pobres y para los pobres, el pan que se parte y reparte, como la Eucaristía, 
a aquellos que fueron privados por las guerras, desgracias naturales, ambiciones 
inconfesadas de poder o riqueza de tantos pueblos o personas presentes en nuestro 
mundo. 
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El pan de los pobres y para los pobres, que he visto distribuir allí en Lima, Iquitos, 
Requena o Flor de Punga, a lo largo de estos 21 años, pero que se ha incrementado 
desde que en el mundo entero apareció esta pandemia del covid19. 

El pan que San Antonio sigue distribuyendo a través de esas manos generosas y 
solidarias, de esos hombres y mujeres, voluntarios de nuestros conventos y 
parroquias… 

El “PAN” que pone de manifiesto cómo nos preocupan nuestros hermanos 
necesitados, a los que Jesús, nuestro Hermano mayor, nos pidió:  

“DENLES USTEDES DE COMER”. 

Fr. Florencio, ofm 
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TENIM, SOM I FEM  FAMÍLIA 

Els inicis de la nostra experiència de família tots els recordem amb agraïment, en la 
figura dels nostres estimats pares. Pel sagrament del baptisme, un dia vàrem entrar a 
formar part de la gran família dels fills i filles de Déu. Després, acompanyats de la mà 
de Déu i de la Verge Maria, tots sentírem en un moment important de la nostra vida, 
la vocació personal, a la qual responguérem personalment amb un compromís de 
viure-la amb fidelitat. Més endavant, hem anat sentint altres crides a les quals també 
ens hem compromès; en el meu cas, per exemple, a la vocació de ser frare franciscà, 
seguí més tard la de ser sacerdot; alguns de vosaltres, després de casats i de formar 
una família, us heu compromès a viure l’espiritualitat franciscana secular; altres, sou 
metges, advocats, arquitectes, mestres... que us heu entregat a ajudar més als pobres 
i desvalguts, al voluntariat, a ser més solidaris, a visitar i atendre malalts... 

Sant Francesc d’Assís, la festa del qual celebrem el dia 4 d’aquest mes d’octubre, fou, 
per gràcia de Déu, l’iniciador de la gran FAMÍLIA FRANCISCANA, que abasta homes i 
dones, religiosos i seglars d’arreu del món. Un dels qui va entrar molt aviat a formar 
part d’aquesta família va ser sant Antoni de Pàdua, titular del nostre convent i santuari, 
i de l’obra social “Pa de sant Antoni”; també la jove santa Clara d’Assís, o santa Isabel 
d’Hongria, patrona dels franciscans seculars; més endavant, al segle XVI, sant Salvador 
d’Horta; i un llarg llistat de sants i santes de tots els temps, als quals els unia l’esperit 
franciscà. Mantenir uns estrets lligams “familiars” amb ells i entre nosaltres, respon a 
allò que un dia ens digué Jesús: Tots vosaltres sou germans. Per això estem cridats a 
ser constructors de la Fraternitat universal. 

Déu va conduint, amb la seva iniciativa, tota aquesta història, comptant sempre amb 
la col·laboració de l’ésser humà. Ell ha posat i segueix posant en la nostra vida 
persones, esdeveniments, experiències que, sense esperar-ho, ens han fet obrir els 
ulls, i ens han seduït vers una nova experiència de vida. Compartir la coneixença 
mútua, l’amistat, un projecte comú, una espiritualitat comuna, ens condueix a sentir 
uns forts i fraterns lligams “familiars”, que només l’amor i l’esperit de servei poden 
autentificar. 

No ho oblidem. Déu compta amb nosaltres, Déu compta amb tu i amb mi. A tots els 
grups us diem:  
FEM COMUNITAT, FEM FAMÍLIA, I SENTIM-NOS FAMÍLIA!!! 

Fra Francesc Linares, ofm 
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EXPERIÈNCIA VOLUNTÀRIA 

Des de petita ja era un “esmolet"...però sempre fent costat al més desvalgut.  

Desprès, fent ús de la meva feina he seguit ajudant...Que cofoia em sentia del 
meu saber fer!!!  

Fa uns dotze anys, vaig acompanyar el meu millor amic durant els set mesos 
que patí la malaltia. Aquella por esfereïdora a morir provocà en mi un desgavell, 
que encara no se ni com a Terra Santa vaig anar...Quin tip de plorar!!!  

Al tornar, per consell d'una Missionera de la Caritat, “Calcutera" em vaig tornar 
i cap al Raval vaig anar, descobrint la bellesa del voluntariat.  

Amb tres anys de Catequesi vaig dir SI.  

He conegut diferents Carismes, amoïnada...Doncs sense saber com ni que resar.  

Aquesta Pandèmia m'ha adreçat al mon franciscà...Començant a tafanejar, 
quina pau m'ha donat aquest Sant!!!, senzillesa, servitud, fraternitat, seguir la 
Paraula, tot deixant-te portar per l'Esperit...Doncs ja he entès que el meu “saber 
fer" no es meu...es d'Ell.  

Així ha estat que cap el Pa de Sant Antoni he anat a parar, podent gaudir del 
meu estimat voluntariat.  

Al Pa s'escolta a tothom, sense tenir en compte l'origen, la raça, la religió, tots 
son fills de Déu.  

Les necessitats son moltes i diverses, quasi sempre els podem ajudar, pel que 
veig aquest Sant es molt generós...,generositat que prové de l'almoina i de gent 
compromesa amb el proïsme més necessitat.  

L'equip del Pa és tan familiar...Que des del primer dia és com si fos a casa, i 
t'ajuden a estar.  

Rosa Maria Hereu 
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DES DEL PA DE SANT ANTONI 

Si aquest  2020 està essent un any complicat per a tothom, degut a la pandèmia 
que estem patint, imaginem-nos com deu ser per totes aquelles persones que 
no disposen del més bàsic ...I quan  diem bàsic, ens referim a tot allò, sigui 
material o no, que ens manca per poder tirar endavant a la vida. 

Aquesta pandèmia la patim el mon sencer, i és que la globalització te factors 
que  son favorables a la humanitat, i en te d’altres que li van en contra. 

De pobresa n’hi ha hagut, n’hi ha i n’hi haurà sempre ... Nostre Senyor ja ens 
ho va dir en la seva estada humana a la terra: “De pobres sempre en tindreu 
amb vosaltres ...” 

Des de l’obra social franciscana del “Pa de sant Antoni” s’acull a tothom, tal 
com s’és, sense tenir en compte la seva raça, religió, ni la seva documentació ... 
S’acullen les persones  per ser persones, igual que nosaltres, filles de Déu i, per 
tant germanes nostres. 

A pesar d’estar confinats des de mitjans de març fins a primers de juliol, mai no 
hem deixat d’atendre els telèfons, whatsapps ni cap dels mitjans de 
comunicació en què s’ha convertit la porta, sempre oberta als altres, del 
despatx de l’obra social del carrer Calaf. 

Hem comptat amb el recolzament material, moral i espiritual de moltes 
persones bones que no oblidem mai en les nostres pregàries. I seguim 
demanant al Pare de les Misericòrdies que ens doni un gran cop de mà en 
aquests moments en què patim  tantes necessitats, per poder tirar endavant, 
sense deixar a ningú de banda, sense que els manqui el pa de la salut, el pa de 
l’amor, el nostre pa de cada dia ... 

Seguim demanant a l’Amo “d’aquests camps” que hi enviï més treballadors, “la 
collita és abundant”, però calen més obrers” ...   

Balbina Birba, ofs 
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SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN EL TIEMPO DEL CORONAVIRUS   

Antes de que la totalidad del planeta se movilizase por causa de la pandemia 
del coronavirus, nadie, o casi nadie, iba a suponer que las cosas llegarían tan 
lejos. En este obligado estado de excepción (el confinamiento estricto y un 
cambio drástico en nuestras costumbres) se nos ha impuesto una manera 
nueva de entender las cosas. Recluidos en las dimensiones limitadas de 
nuestras casas, hemos llegado a adquirir una forma diferente de ver el mundo. 
El confinamiento al que nos ha conducido el virus Covid-19, además de hacer 
peligrar, por su terrible virulencia, nuestra integridad física, ha cambiado, de 
forma severa, nuestros esquemas y la manera de mirar la vida. 

Los primeros meses de confinamiento resultaron ser lentos y terriblemente 
tediosos. Apenas, sin una segura salvaguarda, aceptamos, con resignación, el 
curso de las cosas, sin poder evitar, a veces, una enorme sensación de 
irrealidad. En mi caso personal, a menudo, viví toda esta circunstancia, como 
una especie de experiencia onírica o ficticia, que me resultaba muy difícil 
aceptar. Trataba (eso era para mí una especie de salvaguarda) de estar cerca 
de mí mismo y de mi mundo intelectual. Atareado y volcado en las nobles 
tareas, intentaba olvidar toda aquella sinrazón, que de forma tan cruenta y 
feroz, había irrumpido en nuestras vidas. Sin embargo, no podía dejar de 
considerar que la pandemia estaba diezmando, sin consideración ninguna, a 
gran parte de la sociedad, convirtiendo nuestro sistema social (acostumbrado 
a la tranquilidad y a la calma) en un verdadero infierno. Las personas, atestadas 
en los hospitales, morían como moscas sin hacer diferencia entre pobres y 
ricos, y los valores a los que estábamos acostumbrados, no tenían ya su razón 
de ser. Nunca, que yo supiera, había vivido yo una situación parecida y nunca, 
como hasta ahora, se ha impuesto, ante tanta calamidad, el humanitarismo y 
una forma nueva de vivir la espiritualidad. Es a ese especie de despertar interior 
al que quiero referirme. La forma como esta pandemia ha enarbolado, en 
muchas partes, la bandera del humanitarismo y la benignidad. La manera como 
muchas gentes de buena voluntad (me refiero a médicos, enfermeros, 
celadores, administrativos, farmacéuticos, dependientes de supermercados y, 
también, voluntarios y personas que han demostrado, de forma firme, su 
altruismo) han expresado su amor y una profunda generosidad como personas. 
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Estando en casa, sumergido en mis tareas, ha aflorado en mí la vena espiritual 
y me he acordado de la figura de San Francisco de Asís (que forma parte, ya, de 
nuestra propia religión interior) y de qué forma, él, hubiera reaccionado ante 
este debacle mundial. Seguramente, San Francisco, estaría, armado de verdad 
y belleza, peleando en todos los frentes sociales y gritando, a los cuatro vientos, 
que Dios nos quiere y nos necesita. Las lecturas sobre el Santo de Asís, en las 
que yo, a veces, he ahondado (Juan Joergensen, Paul Sabatier, Nikos 
Kazantzakis, Eloi Leclerc, Chesterton… ) me han hecho, alguna vez, nacer de 
nuevo. 

San Francisco de Asís, si viviera hoy, demostraría, claramente, su 
humanitarismo y su generosidad en todas partes. Él sería el primero en 
considerar que la premisa evangélica de amar a los demás (sobre todo a los más 
pobres y menesterosos) es el eje esencial del cristiano. La pandemia del 
coronavirus, ese demonio rabioso y encarnizado, ha demostrado, por encima 
de su virulencia, que somos, también, hijos del espíritu y que estamos hechos, 
y somos parte, del barro excelso y amoroso con el que Dios nos creó. 

Como pertenecientes a la familia franciscana, sería razonable recuperar aquí su 
legado de amor y su profunda entrega a los demás. San Francisco encontró en 
el prójimo, una razón para vivir y llevar a cabo, con su magisterio santo, las 
premisas evangélicas. Haciendo alarde de una profunda ética cristiana, supo 
darle un sentido moral a su vida. San Francisco, si viviera hoy, sabría amansar, 
como hizo con el lobo de Gubbio, a esta bestia inmunda que se ha colado en 
nuestras vidas, arrinconándonos contra las cuerdas. San Francisco (y todos sus 
vástagos espirituales) estamos henchidos de poder y fortaleza y esta fuerza 
divina que nos alienta y que está fundamentada en la gracia salvadora, nos 
señala el camino y nos lleva a la luz. En estos tiempos de desorden y oscuridad 
debemos, más que nunca, acercarnos a la Tau Franciscana y pedir la mediación 
espiritual del Santo de Asís. Él sabrá, con su mano amorosa, poner orden en 
esta realidad agitada y convulsa que nos envuelve. 

Pedro Zacarías, ofs 
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CAP A UNA VERITABLE NOVA NORMALITAT, SEGUINT LES PETJADES DE SANT 
FRANCESC D’ASSÍS 
Estem vivint uns temps molt difícils. El sofriment i les dificultats econòmiques 
associades a l’extensió de la malaltia del virus Covid19 a nivell mundial ens han 
trastocat completament el que ara anomenem la nostra “antiga normalitat”. I 
el que darrera la mascareta en diem la “nova normalitat”, sovint amb 
restriccions importants i amenaces constants de confinaments, ens fa enyorar 
el nostre estil de vida anterior. Ho estem patint de ben a la vora, alguns fins i 
tot amb la tristor de perdre éssers estimats sense poder acomiadar-los. També 
el nostre Santuari, al final de l’estiu, va haver de tancar les portes dues 
setmanes per quarantena. 

Però, de veritat que volem tornar a “l’antiga normalitat”? Com a cristians, hem 
de fer un profund examen de consciència. No fos cas que ens trobéssim massa 
emmotllats al món present, oblidant el que ha de ser el nostre culte veritable; 
o que ens haguéssim acostumat massa a no veure el mal, de tan arrelat, i les 
injustícies que ens envolten, de tan esteses. Només cal constatar la desigualtat 
creixent, que deixa enrere milions de persones sense poder satisfer les seves 
necessitats més bàsiques; o la contaminació de tota mena que està assolint 
nivells molt preocupants posant en perill la nostra Terra, casa comuna de tota 
la Humanitat. 

És realment un malson el que estem vivint? Potser faríem bé de fregar-nos els 
ulls. No serà que no estem interpretant bé el que està passant? Els nostres 
somnis de progrés s’estan esberlant. Però, i si tot el que estem patint fos un 
senyal? El cor em diu que és un signe de que el món dels nostres somnis que 
ens entossudim a construir és troba molt allunyat del somni de Déu per a tota 
la Humanitat, del seu Regne. I per tant, també resulta ser un advertiment de 
que no estem col·laborant prou al seu adveniment. 

Com cada any, aquest 4 d’Octubre, tot celebrant la diada de Sant Francesc 
d’Assís, pensem en com ell va voler col·laborar a la construcció del Regne de 
Déu. Es va despullar literalment de tot, renunciant públicament a tots els bens 
i privilegis davant de la seva família, dels seus veïns i fins i tot del seu bisbe, per 
oferir tot el que era la seva vida a Déu i al servei de tots els germans, sobretot 
als més necessitats. Això li va ser possible perquè havia començat un procés 
d’autèntica conversió, que li va permetre deixar d’emmotllar-se al món 
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present, transformant-se i renovellant la seva manera de veure les coses, com 
ens diu Sant Pau a la carta als cristians de Roma, 

El nostre Papa Francesc, també publica el dia 3 d’Octubre la seva nova Encíclica 
que titula “Germans tots. Sobre la fraternitat i l’amistat social”, recordant les 
paraules de Sant Francesc a les seves Admonicions, quan deia “Mirem, tots els 
germans, al bon Pastor que va sofrir la passió de la creu per salvar les seves 
ovelles”. Ens fa una crida molt clara a tots els cristians a construir una autèntica 
fraternitat universal, a emprendre un camí cap a una veritable nova normalitat 
inspirada en el Regne de Déu, seguint les petjades de Sant Francesc d’Assís. 
Cadascú de nosaltres, des de la seva realitat quotidiana i amb les seves 
circumstàncies, hi podem donar resposta; però ens cal una nova mirada, tot 
transformant-nos amb l’ajuda de l’Esperit Sant. 

Carles Cascante-Serratosa, ofs 
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SANT SALVADOR D’HORTA: UN ARRELAMENT A CINC-CENTS ANYS VISTA 

El proper desembre farà cinc-cents 
anys del naixement, a Santa Coloma 
de Farnés, de Salvador Pladevall i 
Bien, més conegut per Sant 
Salvador d’Horta, lloc on va viure 
durant dotze anys com a germà llec, 
vinculat al convent franciscà de la 
Mare de Déu del Àngels. Allí hi 
alternava tant les funcions de 
cuiner com de porter i va ser on el 
seu do d’obrar miracles, convidant 
a la conversió i a la pràctica dels 
sagraments, es va estendre més 
enllà de la regió, arreu del país. 

El teòleg i erudit Mossèn Joan 
Baptista Manyà parla de la gran 
importància que va tenir Sant 
Salvador i la Fontcalda en el seu 
temps; els pelegrins anaven 
d’aquest santuari al convent del 

Àngels a visitar Sant Salvador o a l’inrevés (1). Venien peregrins i malalts de 
València, d’Aragó i de Castella i sempre els exhortava a tenir fe en Déu i a 
purificar-se amb el sagrament de la penitència. Els donava sempre la mateixa 
benedicció; “En el nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant” (2). 

Sant Salvador d’Horta va destacar a banda del miracles ( ell deia sempre; “¡Jo 
no faig miracles!. Es Déu qui els fa”), per la seva humilitat i senzillesa. Era el 
servidor de la gent pobra i necessitada. El seu fort arrelament a la fe en Jesucrist 
i a la regla de Sant Francesc, vivint en comunitat eclesial (3), és el que l’apropava 
als altres, malgrat alguns dels seus superiors no ho entenguessin. El seu darrer 
destí va ser a Càller (Sardenya), on va morir als quaranta-sis anys, el divuit de 
març de 1567 
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Fra Salvador va ser beatificat pel Papa Climent XI el dinou de gener de 1711 i 
finalment canonitzat per Piu XI, el disset d’abril de1938. Malgrat els cinc-cents 
anys que ens en separen, la seva devoció es manté intacta i viva entre molta 
gent dels territoris on va viure i predicar. Un bon motiu per fer festa i celebració. 

Josep Pericot 

Bibliografia: 

(1) Anton Monner, En els 500anys del naixement de Sant Salvador d’Horta (i II). 
Catalunya Cristiana, p.34, juliol 2020. 

(2) Francesc Gamissans, San Salvador de Horta con los pobres y   enfermos. 
Santos y Santas – 114. Centro de Pastoral Litúrgica. Barcelona, 2006. 

(3) Sant Pare Francesc, Evangelii Gaudium, p.p.113-114, citat per Suzanne 
G.Testut, Francesc d’Assís, Profeta de l’Extrem, (Sant Francesc d’Assís, 
profeta segons Déu, p.p.48-51). Saurí 192, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2017. 

 



Butlletí 18                  PA  DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL                       14 

PETIT APROPAMENT A LA FRATERNITAT HUMANA 
Fa pocs dies, vaig llegir en una revista que hi ha rumors que diuen que el sant 
Pare Francesc està preparant una encíclica sobre la fraternitat humana. 

Ha estat el bisbe de Rieti (Itàlia), Monsenyor Domenico Pompili, en ocasió d’una 
conferència de premsa celebrada el passat 26 d’agost que ho va comentar, 
encara que la Santa Seu no ha confirmat ni desmentit res al respecte. 

El bisbe s’expressava d’aquesta manera en ocasió de la signatura de la carta 
que institueix el comitè d‘organització dels 800 anys de la Regla franciscana 
escrita per sant Francesc d’Assís, i del pessebre de Greccio al 1223, l’aniversari 
del qual se celebrarà l’any 2023, 

Si el rumor fos cert, caldria pensar que el sant Pare desenvoluparia els principis 
del “Document sobre la fraternitat humana per la pau del món i la coexistència 
comuna”, que va signar el febrer a Abu Dhabi, junt amb l’Imam Ahmed Al-
Tayyib. Aquest gest del Papa va ser com una repetició de la trobada pacífica de 
sant Francesc d’Assís amb el Sultà Malik El-Kamil a Egipte l’any 1219, raó per la 
qual el bisbe italià va fer referència a la seva intervenció el passat mes d’agost. 

El viatge del Papa als Emirats Àrabs va ser l’ocasió d’una celebració de més de 
100.000 persones, semblant a la d’altres viatges pontificis, però la veritable 
importància de la visita de Francesc a Abu Dhabi té lloc amb la trobada del gran 
Imam Ahmed Al-Tayyib, i de la signatura d’una declaració comuna, on la 
importància històrica no sembla que estigui pas suficientment reconeguda. 
Creiem que el text que ambdues autoritats religioses varen signar, encara no 
ha estat descobert, llegit ni estudiat a fons .. 

Si les esmentades autoritats, juntament amb les personalitats polítiques són 
responsables, no poden ignorar la riquesa d’aquest document. 

Els sofriments de tants innocents en el món han arribat a tal nivell, que ja no 
podem donar-los l’esquena. 

La humanitat s’autodestrueix quan es perverteix la seva relació amb Déu. 
Aquesta perversió té dues causes com a fonament: L’oblit de Déu, que 
engendra l’individualisme i la indiferència vers el proïsme, i la corrupció de la 
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mateixa idea de Déu, que quan esdevé un ídol, cal defensar-lo a capa i espasa, 
justificant tota mena de violència. 

Així, que varen escriure: “Declarem fermament que les religions mai no han 
d’incidir a la guerra ni tenen com a fita provocar sentiments d’odi, d’hostilitat, 
d’extremisme i mai convidar a la violència ni al vessament de sang ... 

Totes aquestes desgràcies són el fruit de la desviació dels ensenyaments 
religiosos, de la utilització política de les religions, i també de les interpretacions 
de diversos grups d’homes de religió que han abusat, en diversos moments de 
la història, de les influències dels sentiments religiosos en els cors dels homes 
per dur-los a acomplir allò que no té res a veure amb la veritat de la religió”. 

Desitgem que aquesta encíclica, sobre la fraternitat entre tots els pobles, arribi 
a ser una realitat. De moment, els catòlics, representats pel Papa Francesc, i els 
musulmans per l’Imam Ahmed Al-Tayyeb, ja han fet el primer pas. I no oblidem 
que sant Francesc, ara fa 800 anys, ja va començar a trencar el gel en el camí 
de la fraternitat, de l’amor entre tots els homes i dones de la terra ... 

Just en el moment en el que anava a passar aquest article, per a la seva 
publicació, al butlletí que sortirà el dia de sant Francesc, ens arriba la notícia 
que converteix els rumors en realitat: Efectivament, el Papa Francesc ha fet una 
nova encíclica, que es diu “Germans tots”, i la signarà el 3 d’octubre, vigília de 
sant Francesc, a Assís. Fa referència a la fraternitat i a l’amistat social. 
Balbina Birba. ofs  
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LA PANDEMIA, UNA REFLEXIÓN 
La pandemia ha puesto a prueba a la humanidad una vez más. Pero, 
recordemos, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por 
tanto, tiene la inteligencia y la libertad de actuar debidamente por el bien 
común. Y tiene la importantísima capacidad de amar y solidarizarse 
profundamente con sus semejantes. Estos son los valores que están en juego. 

Yo vivo este tiempo con la esperanza de que nuestras conciencias hayan sido 
sacudidas, una a una, para ver una humanidad total que en estos momentos 
coopera y lucha junta contra un enemigo común. Vivo con la esperanza de que 
esta actitud perdure cuando todo esto pase, pero me doy cuenta que el hombre 
olvida pronto. Parece vivir aquí y ahora según sus propios intereses. Nuestro 
lado malo emerge de nuevo, se repite y es una constante en nuestra historia. Y 
a mí me parece que olvidamos siempre lo principal: amar y amar como Dios nos 
ama. ¿Cómo se distribuirá la vacuna? 

Una amiga me preguntó una vez: ¿Para qué nos creó Dios? Esta amiga, ya en su 
vejez, recordaba cuánto había amado y cuánto más había sufrido. Su vida le 
parecía haber sido un esfuerzo constante sin sentido. Insistió: ¿Para qué nos 
creó Dios? — y continuó—: se lo podía haber ahorrado y siempre hubiese 
estado tranquila. Lo último que había dicho era una tontería, así que le 
contesté: Te creó para que existieras y, por tanto, tuvieras conciencia de ti 
misma. ¿Si no existieras, qué paz y tranquilidad buscarías? Vives con libertad, 
pero no sola, sino con los otros. Y todo por amor y para amar. 

Mercedes Marfa 
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 “Recorda que quan surtis d’aquesta terra no podràs endur-te res 
d’allò que has rebut, només allò que has donat: un cor ple, 
enriquit pel servei honest, l’amor, el sacrifici i el coratge”  
Sant Francesc d’Assís  

 
SANTUARI SANT ANTONI DE PÀDUA FRANcIScANS, 
c. SANTAló, 80 – 08021 BARcElONA. 

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL. FRANCISCANS 
Carrer CALAF,16 08021 BARCELONA 
Telf. 628 822 640 
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 
 

Dissabte, diumenge i festius 

  9:00 h. (CAT.) 

11:00 h. (CAT.) 

13:00 h. (CAST.) 

20:00 h. (CAST.) 

 

De dilluns a divendres 

  7:30 h. (CAT.) 

  9:00 h. (CAT.) 

13:00 h. (CAST.) 

20:00 h. (CAST.) 
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