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ANTONI GAUDÍ I CORNET 1852. június 25-én született a spanyolorszá-
gi Tarragona tartományban, Reus-ban. Édesapja rézműves műhelyében 
már gyermekkorában megismerkedett az anyagok és formák világával. A 
család vidéki házában pedig a természet csodáit figyelhette meg, s fogad-
hatta azt életre szóló tanítómesterévé.

Reusban a Piarista Gimnáziumban tanult, majd a Barcelonai Egyete-
men szerzett építész diplomát – s ez lett élete szenvedélye. A Szent Csa-
lád (Sagrada Familia) templom építésének megkezdése után nem sokkal, 
1883-ban bízták meg Gaudít a munka átvételével és folytatásával. Ettől 
kezdve haláláig, 43 éven át, dolgozott a templom építésén, élete utolsó 
évtizedében pedig minden energiáját és teljes művészi erejét Isten dicső-
sége szolgálatának és temploma elkészítésének szentelte. A Sagrada 
Familia építését a Szent József Egyesület és annak megalapítója, Josep 
Maria Bocabella könyvkereskedő kezdte meg hitvallási és engesztelési 
céllal, ezekkel a szándékokkal Gaudí tökéletesen azonosulni tudott.

Antoni Gaudí temperamentumos, elszánt személyiség volt, emellett 
azonban jókedvű és mindenkivel barátságos. Szilárd meggyőződése - 
hogy áldozat nélkül nincs alkotás - vezette az egyszerű és imádságos 
életvitel melletti elköteleződésre. Szerette a katolikus liturgiát, naponta 
járt szentmisére, igen tisztelte Szűz Máriát és jegyesét, Szent Józsefet, a 
szenteket és az angyalokat. La Pedrera néven ismert (világi célú) palotáját 
is például a Rózsafüzér Királynője tiszteletére ajánlva építette.

Egy alkalommal azt mondta: „Közkórházban szeretnék meghalni, sze-
gények között”. Ez a vágya teljesült, hiszen amikor elütötte egy villamos, 
és elveszítette az eszméletét, nem ismerték fel a híres művészt, hanem 
ruházata alapján a szegények kórházába, a Szent Kereszt Kórházba szál-
lították. Itt halt meg 1926. június 10-én. Utolsó szavai: „Amen! Istenem, 
Istenem!” Sírja a Sagrada Familia altemplomában van.

KÖZBENJÁRÁST KÉRŐ MAGÁNIMÁDSÁG
Atyánk, Istenünk! Te Szolgádat, Antoni Gaudí építészt a Teremtés 

iránti nagy szeretettel áldottad meg, és különleges vággyal, hogy Fiad 
gyermekkorának és szenvedésének titkait templomodon ábrázolja. 
Add meg nekem a Szentlélek által, hogy magamat a jól végzett mun-
kának szenteljem. Szolgád, Antoni Gaudí közbenjárására pedig kér-
lek, add meg nekem, hogy… (itt egy személyes kérés következhet). 
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Jézus, Mária, József, adjatok nekünk békességet és áldjátok meg 
a családokat!
Az alábbi címen várjuk mindazok levelét, akik imameghallgatásról sze-

retnének beszámolni, imakártyát szeretnének kérni, vagy adományukkal 
egyesületünket támogatnák: Associació pro Beatificacio d’Antoni Gau-
dí, PO Box 24094, ES-08080 Barcelona, Spanyolország. 

Az Antoni Gaudí Boldoggá Avatását Támogató Egyesület a Gaudíval kapcsola-
tos egyéb szervezetektől és a Sagrada Familia templom építését felügyelő bizott-
ságtól független, önálló szervezet.

A VIII. Orbán pápa által kiadott dekrétumokkal összhangban kijelentjük, hogy nem 
áll szándékunkban az Egyház döntését bármi módon előrevetíteni, ez az imakártya 
csakis magán célokra készült, az imádságot nem nyilvános használatra szánjuk. 

Egyházi jóváhagyással.


