ANTONI GAUDÍ I CORNET
Boży Architekt
(1852 – 1926)

ANTONI GAUDI I CORNET urodził się 25 czerwca1852 roku. Od dzieciństwa
zżyty był z róznorodnością form, pomagając ojcu pracującemu w swym
zakładzie kotlarskim w Reus k. Tarragony. W rodzinnej posesji w Riudoms, w
rejonie BaixCamp, jego niebieskie oczy podziwiały pełne uroku obrazy natury,
jego wielkiej mistrzyni.
Zdawszy maturę w kolegium pijarów w Reus, przeniósł się do Barcelony dla
studiowania na tutejszej Politechnice architektury, wielkiej pasji swego życia.
Gdy miał zaledwie 31 lat, w 1883 r. dostał zlecenie kontynuowania prac na
rozpoczętej już budowie kościoła pw. Św. Rodziny (Sagrada Familia). W ciągu
czterdziestu trzech lat pracy nad nim, a szczególnie w ciągu ostatnich 10 lat
życia, poświęconych już tylko i wyłącznie tej świątyni, włożył w jej niezwykły
projekt cały swój kunszt artystyczny i energię służenia Bogu przez sztukę.
Od samego początku utożsamiał się z celami świątyni, jej funkcją kultyczną
i wynagradzającą, nadanymi jej przez fundatora - księgarza Józefa Marię
Bocabella i “Stowarzyszenie czcicieli św. Józefa”.
Gaudi miał zdecydowany i twardy charakter, ale był pogodny i przyjacielski.
Przekonany, że bez ofiary niemożliwe jest budowanie dla Boga, przyjął surowy
tryb życia, pełen wyrzeczeń i modlitwy. Miłował liturgię Kościoła i był czcicielem
Najświętszej Maryi Panny, Jej małżonka św. Józefa, aniołów i świętych.
Wszystkie swoje dzieła uwieńczał czteroramiennym krzyżem z anagramem
Świętej Rodziny «JMJ». Jedna ze znanych jego prac, budynek La Pedrera,
pomyślany był jako pomnik na cześć Królowej Różańca Świętego.
Gaudi wyrażał nieraz swoje pragnienie, aby umrzeć w szpitalu dobroczynności chrześcijańskiej, w otoczeniu biednych... i tak też się stało.
Urzeczywistniło się to, kiedy potrącony przez tramwaj, nierozpoznany przez
nikogo, uznany za biedaka został przewieziony do szpitala Świetego Krzyża,
gdzie zmarł 10 czerwca 1926 r. Jego ostatnie słowa to: “Amen. Boże mój, Boże
mój”. Jego grób znajduje się w krypcie kościoła Świętej Rodziny.

MODLITWA DO PRYWATNEGO UŻYTKU:
Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś Sługę swojego, architekta Gaudiego,
wielką miłością do Twojego Stworzenia, jak i niezwykłą gorliwością w
naśladowaniu tajemnic dzieciństwa i męki Twojego Syna. Spraw, Panie, by
z pomocą Ducha Świętego, ja również potrafił/-a oddać się pracy dobrze
wykonywanej i zechciej wywyższyć w chwale Twojego Sługę Antoniego,
udzielając mi, za jego wstawiennictwem, łaski, o którą Cię pokornie proszę
(tu wyrazić prośbę). Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Panie Jezu, Maryjo i Józefie, zachowajcie nas w pokoju i otaczajcie
opieką nasze rodziny! (3 razy).
Uprasza się wszystkich, którzy uzyskali łaski za sprawą Sługi Bożego lub chcą
wspomóc jałmużną czy też otrzymać obrazki, żeby zwracali się do: „Associació
pro Beatificació d’Antoni Gaudí», Ap. Cor. 24094 - 08080 Barcelona.
To Stowarzyszenie, za zgodą władz kościelnych, jest niezależne od innych
organizacji imienia Gaudiego i Komitetu Budowy Świątyni.
W duchu rozporządzeń papieża Urbana VIII deklarujemy, że nie pragnie
się w niczym uprzedzać decyzji władz kościelnych i że owa modlitwa nie jest
przeznaczona do kultu publicznego.

