ANTONI GAUDí I CORNET
Guds arkítekt
(1852 - 1926)

ANTONI GAUDI I CORNET fóddes den 25 juni 1852. Sedan liten blev
han farniljár med volymer och lormer i sin pappas kopparslageri
verkstad, i
Reus. Pá lamiljegarden
i Ruidoms, mitt ute pá landet i Tarragona, lángade
hans bláa ogon dom mest rena bilderna av naturen, som va hans stora

lárare.
Han tog studentexamen
i Piarists tader i Reus, med kursen arkitektur
som va han s stora passion i livet, pá skolan i Barcelona.
1883 tog han
pa sej jobbet att bygga templet Sagrada Familia, som redan hade bórjats
bygga lite innan. Han jobbade med det i 43 ár och annu mer dom sista
10 aren i sitt liv, dar han anvánde exklusivt sin konst och all sin energi av
gladje till gud. Frán borjan identilierade
han sej med det relíqósa rnálet
och soningen av templet, grundat av den reliqose bokhandlaren
Josep Ma
Bocabella och sin 16rening helige Josel.
Gaudi hade en bestarnd och stark karaktar men han va mycket glad och
van med lolket. Óvertygad om att utan uppoffring e det omajligt att gara
Iramsteg med saker. Han gick in i ett liv av stranqa bóner och generositet.
Han álskade den liturgi av kyrkan och va hángiven
át junglru Maria och
hennes man helige Josel, av anqlar och av helgon. La Pedrera utformades
som ett monument till jungfrulig av Rosenkrans.
Gaudi hade uttryckt sin
onskan att do pá ett sjukhus omgiven av lattiga och denna onskan gjorde
han verklig, nar han blev pák6rd av en spárvaqn, och utan att kánna igen
honom och sag han som lattig kórde dom han till sjukhuset heliga korset
dar han dog den 10 juni 1926. Hans sista ord va "Amen. Min gud, min
gud!". Hans grav linns inne i kryptan i ternplet.

SÓN TILL DEN PRIVATAANDAKTEN
Gud vár lader, som instiUerade
din tjánara Antoni Gaudi, arkitekt, en stor kárlek tiU skapande
och en passionerad
iver att
imitera mysterierna
i barndomen
och passionen
lar dilt barn,
lát, av godheten av den heliga anden, jag vet ocksá av lárdorn
att óverlárnna
mej ett jobb bra gjort, och gloriliera
din tjanare
Antoni, genom att bsvilja, av hans torbón, tjansten jag bad dej
om

(ombedd).

Genom

Kristus

Jesus,

Maria

vár herre, Amen.
och Josel,

ge oss Ireden

och

skydda

lamiljen

(Ire ganger)
De som vanliqen tár Iavórer och viII hjálpa med allmosor och ónskar
bilder, skriv till adressen "Associaci6 Pro Beatilicació d'Antoni Gaudi", Ap.
Coro 24094 08080 Barcelona (Spanien). Denna fóreninqen e annorlunda
och oberoende an andra Gaudi organisationer
och arbetet med templet
ombord.
Med kyrklig bilal!.
Óverensstárnmelse
med pábuden Irán páven Urbano VIII, lórklarar vi att
inte pá náqot sátt ár avsedd att lórhindra ratteqánqen av kyrkliga myndigheten, och att denna bon inte ar avsedd lor den offentliga

gudstjansten.

