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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

SANT ANTONI ABAT, PREGUEU PER NOSALTRES
Després de la mort dels seus pares, quedà sol amb una
germana, encara petita; ell tenia divuit o vint anys, i tingué
cura de la casa i de la germana.
Però, quan encara no havien transcorregut sis mesos de la
mort dels seus pares, un diumenge acudí, com solia, al temple;
anava reflexionant dintre seu com fou que els Apòstols ho van
deixar tot per seguir el Salvador; pensava també en aquells
que llegim en el llibre dels Fets dels Apòstols, que s’ho venien
tot i dipositaven als peus dels Apòstols el que n’havien tret,
perquè ho repartissin entre els pobres. Meditava l’esperança
que tots aquests tenien en el cel. Ho anava, doncs, pensant, i
penetrà en l’església en el precís moment que hom llegia, de
l’Evangeli, aquell passatge on el Senyor va dir al jove ric: Si vols

ser perfecte, vés a vendre tot el que tens i dóna-ho als pobres,
i tindràs un tresor guardat en el cel. Després

Antoni, com si la

memòria dels sants li hagués estat inspirada divinament, i com
si li haguessin estat llegides expressament per a ell aquestes
paraules, així que sortí de l’església, donà a la gent del seu
llogarret natal les propietats que havia rebut dels seus majors
(tenia tres-centes jovades de terra de cultiu molt fèrtil, on feia
de bon estar), perquè no causessin molèsties ni a ell ni a la
seva germana. Es va vendre també tots els mobles, cosa de la
qual va recaptar molts diners que repartí entre els pobres, tret
d’una quantitat adient que reservà a la seva germana.
Un altre diumenge que tornà a l’església escoltà aquella
frase del Senyor a l’Evangeli: No patiu pel dia de demà. No va
poder romandre més allí, sortí del temple i encara repartí entre
els pobres la poca cosa que s’havia quedat. Encomanà la
seva germana a unes verges conegudes i fidels, que la
tingueren a casa seva i l’educaren. Ell començà a practicar, a
casa seva mateix, una vida ascètica, i portava amb
paciència, pensant sobrenaturalment, una vida dura de
penitència.
Treballava amb les seves mans, perquè també havia oït: El
qui no treballa que no mengi. Del pa que es guanyava, en
donava part als pobres.
Pregava amb insistència perquè també havia après que
cal pregar sense interrupció: tan atent era a la lectura, que no

perdia res de les Escriptures, i ho retenia tot: la memòria era el
seu llibre.
Tots els qui vivien al llogarret i els homes piadosos que el
tractaven habitualment l’anomenaven l’amic de Déu; uns
l’estimaven com a fill, altres com a germà.
De la vida de Sant Antoni, escrita per Sant Atanasi, bisbe.

La seva festa s'escau el 17 de gener, essent una
celebració important en els països d'influència cristiana.
Com a tradicional protector dels animals útils per a les
feines del camp, se celebren en honor seu gran nombre de
festes populars relacionades amb ells, per tal d'obtenir la
fertilitat dels animals i dels aliments, i la seva purificació. En el
passat va ser una festa clau en moltes poblacions, essent la
festa major d'hivern o festa major petita. Actualment, el seu
arrelament és un fet, tot i que la desaparició dels animals de
treball podia fer pensar en l'extinció de la festa. Als països de
parla catalana, la devoció popular al sant es remunta al segle
XII, per la influència dels pelegrinatges a l'abadia de Sant
Antoni propera a -Viena del Delfinat-.
És en honor seu que se celebren els tradicionals Tres Tombs
arreu del país, com a patró dels gremis de traginers: el sant
beneeix les cavalleries i presideix les cavalcades, també
anomenades Passades o Beneïdes.

SANTORAL
11 de febrer: Mare de Déu de Lourdes
12 de febrer: Santa Eulàlia.
14 de febrer: Sants Ciril, monjo i Metodi, bisbe. Patrons
d’Europa.
DIFUNTS
13 de febrer: Ricard Hernández Valls.
CATEQUESIS
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.
ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Diumenge 10 de febrer: Tres tombs, benedicció dels animals.
Passaran per davant de l’Església a les 13h.
Dilluns i Dimecres: de 20:30h a 21:30h Catequesis per a joves i
adults als locals parroquials.
Dijous 14 de febrer: Adoració eucarística matinal de 9h a 13h.
Recés de 19:30h a 20:30h.

