El seu compromís cristià l’ha portada a col.laborar conscientment i plena a
construir un món més just i solidari:
•

Als 40 anys, va iniciar els estudis d’Assistent social i va exercitar durant
20 anys la seva professió i vocació a ASPANIAS. Actualment encara és
membre del Col.legi d’Assistents Socials.

•

L’Antia i l’Antoni van formar part dels Equips de matrimoni i del Telèfon de l’Esperança donant suport emocional i espiritual a persones en
soledat. Posteriorment, ha col.laborat en nombroses entitats eclesials:
l’Ultreia, Vida creixent, Cristianisme i Justícia, i, especialment en favor del paper de la dona dins l’església amb el Col·lectiu de Dones en
l’Església..

Recordatori d’

Antia Ventayol Raduà
Barcelona, 1 de juliol de 1928 – 15 de març de 2022

La mare és d'aquell tipus de dones, que si volen la lluna, se
la baixen elles soletes. Així, he sortit jo. Gràcies mare!
Imma
Desprenies vitalitat i energia allà on
anaves. Et recordo somrient ballant amb
tota la família fa només uns mesos.
Marta
Cada dia al matí,
quan corri les cortines que em vas cosir
seràs present en el meu camí.
Ignasi

Resta un bri d’alè,
que s’escola ara.
Records d’infància, mare
La mà agafada,
porta l’ànima.
Ja ve a trobar-te, pare.
Núria

A més de mare, has sigut comptable i m'has ajudat molt en moments que
em feia falta. Hem compartit l’afició per les plantes i tots els germans
recordem, que tan sols fa unes setmanes, amb quina força arrencaves les
males herbes del jardí.
Josep Maria

Ha viscut els 93 anys estimant la seva família, cultivant la passió
per les plantes i sent fidel al missatge de Crist. El seu caràcter i
la seva fortalesa l’han acompanyada en totes les adversitats de la
vida. En els darrers anys s’ha anat preparant, per assumir la mort
com un pas més cap a Déu. Descansa en pau al costat del seu espòs,
Antoni.

Barcelona, 17 de març de 2022

Amb aquesta música de Bach,
vaig acostar-me a Tu per primera vegada
el dia de la meva Primera Comunió
el 27 de maig de 1939,
i t’he sigut fidel.
Amb la mateixa música,
vinc a Tu per sempre.
Acull-me misericordiós.
Antia

“Qui creu en mi, encara que mori, viurà;
i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més”
(Jn. 11, 25-26)
Ho creus, Antia? Sí, ho crec.

“La mort no és res:
jo tan sols sóc a l’altre costat
Jo sóc jo, vosaltres sou vosaltres.
El que he estat per vosaltres, ho seré sempre.
Anomeneu-me pel nom
que sempre m’heu anomenat.
Parleu com sempre ho heu fet:
no empreu pas un to diferent,
ni solemne, ni trist.
Continueu rient del que ens rèiem junts.
Reseu, somrieu, penseu en mi.
Que el nom sigui pronunciat
a casa nostra com sempre s’ha fet,
sense èmfasi ni angoixa.
La vida significa el que sempre ha significat,
l’eix és el que sempre ha estat,
el fil no s’ha tallat.
Per què estar fora del vostre pensament,
simplement perquè sóc fora de la vostra vida?
Jo us espero. Jo no sóc pas lluny,
Just a l’altre costat del camí.”
Charles Péguy

