ANTONIO GAUDÍ I CORNET se je rodil 25. junija 1852. Že od malega se je v očetovi kleparski delavnici spoznaval z oblikami in obsegi. V
domačem kraju Riudoms, v samem Baix Camps, je s svojimi modrimi očmi
dojemal najčistejše slike narave, ki je bila njegova najboljša učiteljica.

Ko je končal srednjo šolo pri patrih piaristih v Reusu, je vpisal arhitekturo, svojo veliko ljubezen, v Barceloni. Leta 1883 je sprejel naročilo za
dela pri cerkvi Sagrada Familia (Sveta družina), ki so bila začeta malo
prej. Vseh triinštirideset let, ko je bil pri tem delu, - predvsem pa zadnjih
deset let svojega življenja, ki jih je posvetil izključno njemu, - je posvetil
svojo umetnost in vso svojo energijo v službo božje slave. Že od vsega
začetka se je poistovetil z verskim ciljem zadostilnega templja, ki ga je
ustanovil pobožen knjigarnar Josep Ma. Bocabella z Duhovnim združenjem
sv. Jožefa.

Gaudí je bil odločnega in trdnega značaja, vendar vesele narave in dober prijatelj. Prepričan, da brez žrtvovanja ni mogoče nadaljevati dela, se
je odrekel materialnim dobrinam in živel v molitvi in pokori. Ljubil je liturgijo in častil Presveto Devico in njenega moža svetega Jožefa, angele in
svetnike. Hišo, poznano kot »La Pedrera«, si je zamislil kot poklon Devici
Rožnega venca. Gaudí je večkrat izrazil željo, da bi umrl med revnimi ljudmi v bolnišnici. Želja se mu je izpolnila, ko ga je povozil tramvaj: niso ga
prepoznali, ker pa je imel videz revnega človeka, so ga odpeljali v bolnico
Svetega Križa, kjer je umrl 10. junija 1926. Njegove zadnje besede so bile:
»Amen! Moj Bog! Moj Bog!« Položili so ga v kripto Svete družine.

MOLITEV OSEBNE POBOŽNOSTI
Bog, naš Oče, ki si navdihnil svojega služabnika Antonia
Gaudía, arhitekta, z veliko ljubeznijo do tvojega Stvarjenja in
k gorečemu prizadevanju k posnemanju skrivnosti otroštva in
trpljenja svojega Sina; nakloni mi po milosti Svetega Duhu, da
se bom tudi sam posvetil dobro opravljenemu delu in dovoli
slaviti svojega služabnika Antonia; podeli mi po njegovem posredovanju priprošnjo (prošnja). Po Kristusu Gospodu našem.
Amen.

Jezus, Marija in Jožef: podarite nam mir in varujte družino!
(trikrat)
Prosimo, da uslišanja sporočite na naslov:

Društvo za beatiﬁkacijo Antonia Gaudía - Associació pro Beatiﬁcació
d’Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 BARCELONA - Španija
Na ta naslov se lahko obrnete, če želite prejeti podobice, sporočila in
več primerkov te brošure.

