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AVUI PARLEM DE...

LA FESTA DE SANT ANTONI I LES SEVES TRADICIONS
Mn. Joan Nadal
Avui, festivitat de Sant Antoni Abad, explicarem breument la seva biografia i les tradicions més populars: el
tortell de Sant Antoni, ¿per què és patró de cavalls i
ases?, ¿per què al costat de la seva imatge hi ha un
porquet? i ¿per què es fan els tres tombs?. Anem per
parts:
Sant Antoni va néixer l’any 251 a Coma, a l’Egipte
mitjà prop del Nil i morí el 356 a Quolzoum (Palestina)
molt a prop del Mar Mort.
Sabem moltes coses de la seva vida gràcies a Sant
Atanasi d’Alexandria qui va escriure la seva vida. Molt
en resum podem dir que Sant Antoni Abad provenia
d’una família acomodada de l’alta societat. Als 20
anys van morir els pares i es va quedar sol amb la seva
germana. Al cap de sis mesos sent la crida de seguir
Déu en la vida eremítica: ven tot el que tens, dóna els
diners als pobres, així tindràs un tresor al cel; després
vine i segueix-me. Així ho va fer, va vendre tot el que
tenia, menys una part que dedicà a la seva germana.
La influència religiosa de Sant Antoni va ser molt gran
tant en la vida eremítica com amb molts consells que
va donar per viure la vida cristiana.
¿D’on ve que sigui patró de cavalls i ases?. Explica la
història que un ase malalt acompanyat pel seu amo
van anar a veure Sant Antoni, en arribar l´ase es va
agenollar davant del sant, ell el beneí i l’ase es va curar.
Els tres tombs és una tradició d’origen incert. Sembla ser que prové d’una festa d’inicis precristians
propis de les terres mediterrànies, on el costum era
encendre una foguera cap a meitat del mes de gener
i fer-hi tres voltes al voltant per demanar favors als
deus. Arribat el cristianisme, durant l’edat mitjana, la

festa es mantingué però es va cristianitzar i se
celebrava el dia de Sant Antoni (17 de gener) per
la dedicació i cura que tenia el sant pels animals.
Es feien els tres tombs al voltant de l´església.

Pel seu manteniment criaven porquets. Aquests
porquets portaven una campaneta al coll i corrien
lliurament per tot el poble sense que ningú els pogués fer mal.

¿Per què hi ha sempre el porquet al costat de la
imatge? Com hem indicat abans Sant Antoni va
tenir una gran influència en la vida religiosa. En
el segle XI a França va sorgir una ordre religiosa
anomenada els “antonians” en honor a Sant Antoni, era de caire hospitalari, la gent hi acudia per
curar-se de malalties, especialment de l’herpes.

Finalment, acabem amb la tradició del tortell, un
tortell diferent del de Reis. Té forma de “u” invertida imitant la ferradura que porten els cavalls. I així
aquest dia queda endolcit pel tortell acompanyat
amb una mica de vi bo.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. Missa de
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

VIDA CREIXENT. El tema d’aquest curs preparat per la monja benedictina Conxa Adell titulat
L’harmonia de la teva vida, el poden seguir per
internet totes les persones interessades clicant
al google “vida creixent temari 2020 2021” on
cada mes hi ha un nou comentari d’aquesta harmonia tot seguint l’escala musical.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

CONFIRMACIÓ ADULTS. Dimarts 12, a 2/4 de
8 del vespre. Oberta encara la inscripció.

PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació de
pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-2021
fent una tramesa mensual d’un guió de pregària
per fer-la a casa en família. Els interessats podeu
sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

SETMANA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS.
Serà del 18 al 25 de gener.

Bona festa de Sant Antoni!

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua la recollida de medicaments.
Podeu deixar-los a les caixes que es troben al
despatx parroquial. Gràcies.
PREGÀRIA 0-7. El conte d’aquest mes per fer
la Pregària 0-7 a casa és El nen que es va penedir. Esperem que ajudi a parlar amb els infants
sobre la importància de ser bons amics i no molestar als altres.
Mentre no es pugui celebrar la pregària presencialment, els qui hi estigueu interessats podeu
sol·licitar el guió per fer-la a casa a
pregaria07@purissimasabadell.org
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Mireu l’anyell de Déu.
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