ANTONI GAUDI I CORNET
De architect van God
(1852 – 1926)

Antoni Gaudi I Cornet werd geboren op 25 juni 1852. Vanaf zijn prilste jeugd
in Reus ( provincie Tarragona, Spanje ) raakte hij in de ketelsmederij van zijn
vader vertrouwd met vormen en ruimte. In het landhuis van de familie Gaudi
in Riudoms, midden in het Baix Camp (“Lage veld”) gelegen, aanschouwden
zijn blauwe ogen de zuiverste creaties van de natuur, zijn grote leermeesteres.
Na voltooiïng van de middelbare school bij de Piaristen in Reus studeerde hij
aan de Hogeschool in Barcelona architectuur, zijn grote passie.
In 1883 kreeg hij de opdracht om de net begonnen bouw van de kerk van de
Sagrada Familia ( de Heilige Familie ) op zich te nemen. Gedurende de 43 jaar die hij
met dit levenswerk bezig was, maar vooral de laatste 10 jaar van deze periode, die
hij uitsluitend aan dit werk wijdde, stelde hij zijn kunst en al zijn energie in dienst van
de verheerlijking van God. Vanaf het begin identificeerde hij zich met het religieuze
doel, namelijk een plek van verzoening, van dit godshuis dat als zodanig was gesteld
door de vrome boekhandelaar Josep Maria Bocabella en zijn congregatie van Sint
Jozef.
Gaudi had een sterk en vastbesloten karakter, maar hij was blij en vriendelijk
tegen iedereen. Vast overtuigd van het principe : “Zonder offers geen vooruitgang “,
leidde hij een zeer streng leven van gebed en ontzegging. Hij hield van de kerkelijke
liturgie, koesterde een grote verering voor de heilige maagd Maria, haar bruidegom,
de heilige Jozef en voor alle engelen en heiligen. Zijn beroemde bouwwerk “La
Pedrera “, ontwierp hij als monument voor Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.
Gaudi had de wens geuit in een ziekenhuis heen te gaan, omgeven door armen.
Deze wens ging in vervulling toen hij door een tram werd aangereden en niemand
hem herkende. Men hield hem voor een arme en bracht hem naar het ziekenhuis
van het Heilige Kruis, waar hij op 10 juni 1926 stierf. Zijn laatste woorden waren :
“Amen, mijn god, mijn god ! “. Zijn graf bevindt zich in de crypte van de kerk.

GEBED VOOR EIGEN INTENTIE
God onze vader, Gij hebt uw dienaar, de architect Antoni
Gaudi een grote liefde voor Uw schepping meegegeven,
alsmede een vurig verlangen om de geheimen van de jeugd
en het lijden van de zoon Gods uit te beelden. Geef, door
de genade van de Heilige Geest, dat het ook mij lukt mij in
te zetten om mijn werk goed te verrichten en verheerlijk Uw
dienaar Antoni, doordat Gij mijn bede op zijn voorspraak
verhoort…….. Daarvoor bid ik door Christus, onze Heer, Amen.
Jezus, Maria en Jozef, bewerkstellig voor ons
de vrede en bescherm ons gezin ! (drie maal).
Voor het doorgeven van gebedsverhoringen, het ondersteunen van het
zaligverklaringsproces door geldelijke bijdragen of het bestellen van
gedenkprentjes, wende men zich tot :
“Associaciò pro Beatificaciò d’Antoni Gaudi”: P.O. Box 24094 – 08080
Barcelona (Spanje) Deze vereniging is onafhankelijk van andere Gaudi –
verenigingen en van de “Junta de Obras” van de kerk.
Met kerkelijke toestemming gedrukt.
Conform het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij da dit gebed op geen
enkele wijze het oordeel van de kerk in twijfel trekt en dat het niet bestemd is voor
de openbare eredienst.

