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Beat Francesc Castelló
Comissió Diocesa na p ro Canonitxacio

PrimerAniversari
Fer memoria pot ser també una manera

que ens aju di él pregar. L'orac íó d'acci ó de
grácies a Déu brolla de l nos tr e cor quan
eon templem les me ravelles de D éu, el qu e el
Senyor ha fet i fa en nosaltres o en els nostres
germans, en les riostres co mu nita ts, en
l'església ...

El reco rd joiósde la beatificadó de Francesc
Castell ó, fa bro llar del nostre cor una profunda
acció de grades, tot fen me m or ia deis
esd eveniments viscu ts i don o, per tot a ixc
gra des a Déu.

Recordo com amb una in tensa emoció va ig
escoltar el 18 de d esembre d e I' an y 2000,
juntarnen t am b el nostre Sr. Bisbe, en u na Sala
del Vaticá presid ida pel Papa Joan Pau Il, la
lectura del dec re t de vir tu ts i martiri de
Franeesc Castell ó.

Record ó amb agraunent l'Eucaristia del 26
de febrer del 2001, en la cepella del cot-leg¡ de Sent Ignasi de Sarria i el poster ior homenatge
de l' Instítut Qufrruc. El viatge a Roma amb motiu de la cerimónia de beat ificació.Lfiucaris tía
en la basílica de Santa Maria la Mejor, la vigilia d'oracíó a Sant Andrea della Valle i finalment
la Míssa del diumenge 11 de ruare, a la Placa de Sant Pere del Vatícá en el Papa va proclamar
beat al nostre Francesc.

De reto rn a casa, amb la tranquil-Iitat i el go ig profund d 'uu a feina feta, vaig pod er
segu int do naut grácíes a D éu. [a a Lleida es va fer la presentació de les do s biogr afíes del
beat Francesc, la presen tació deis seus "Coígs" i fínalm ent, el diume nge 29 d 'abril l'ofrena
floral a la fosa comuna al Cernen tir i de Lleida i la Missa d 'Acci6 de Crácies a la Catedral.

1aquest passat estiu el Papa en va don ar una imm ensa alegria. En el míssatge de la
xvu Jornad a Mundial de la [oventut 2002 que tin drá lloc a Tcronto (Canadá), datad a a
Castel Gando lfo el 25 de juliol del 2001, ens presen ta al beat Francesc com a mod el de
santedat per als joves de tot el món.

1ara qué? Dones a continuar treballant per a que els joves de la nostra dióc esi coneguín
Fran cesc Cas telló i desitjaríem qu e mitjancant ells es faci presen t en l'Aplec de L'Esperi t,
qu e aques t any se celebrara a la Seu d'Urgel l, el d iumenge 19 de maig. 1també a Toronto,
mitjan cant el departament de Pastoral de joventut del Secretariat de la Comíssíó Episcopal
d 'Apostolat Seglar de la Conferencia Episcopal.

Molt só n els motiu s per donar grad es a Déu i tamb é a tots aquells que ens han ajudat
amb els seos donatius i colIaboracíó. Us fem en aquests moments una nova crida a la
vos tra gen erositet, per segu ir equest camí de donar a coneixer mclt m és i millar el nostre
bea t, per a que s ig ui est imat i irnitat i fins i tot ca nonitza t pe r lesgl ési a .

C rácies! Mo ssen Gerard Soler

Vicepostulador de la Causa de Canonització del
Beat Francesc Caste1l6



Missatge amb motiu de la XVllJornada Mundial de laJoventut
El Papa p resenta al Beat Francesc Castelló com a model de vida per als joves del tercer miHeni

¡mm Pi/U ti f'11 de mar, de 2001 cil la Bcnl ificnci6 de Fmncesc Cnslelló.

Phú Yen, Pedro Calungsod, Josefina
Bakhita, Teresa de Lisieux, Pier Giorgio
Frassati, Marcel Callo, Francesc Castelló
i Aleu o encara Kat eri Tekakwitha, la
jove iroquessa anom enada "el lis de
Mohawks". Estima ts joves, per la
intercessió d'aquesta multitud immensa
de testimonis, prego el Déu tres vegades
san t que us faci sants, els sants del tercer
mil-Ienni ".

Fina lmen t el Pa pa clou el seu
mi ssat ge tot desi tjant que aqu estes
primeres jornades mundials deIs joves
al comencament d el ter cer rnil-lenni
puguin tra n sm e tre a tothom u n
missatge de fe, desp eran ca i damor".
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Entre aquests san ts, el Papa cita amb
nom propi nou joves san ts i m ártirs, de
tots els temps, en tre ells el nostre Beat
Francesc Cas telló: "Basta record ar -diu
loan Pau JI- Agnes de Roma , André de

sou la Hum de l m ón" es refereix a la
santeda t, com aquella llurn que esclareix
les tenebres i dóna sentit pIe a la vida,
tot fent un reflex de la gloria d e D éu .
És en aquest moment que el Pa pa cita
en el seu mis sa tge als joves als sa nts
qu e han fet resplendir llurs vi r tu ts
heroiques da vant el m ón, tot esdevenin t
- d iu el Papa- m od els d e vida que
l' Esgl ésia ha presentat amb vista a llur
imitació per tots.

E/sjovesdel Bisbnl de Lleidasernll presentea la XVIIJornadaMundial de laJoven/lit

Tot seguit i després de fer referencia
a les paraul es de Crist "Vosaltres sou la
sal de la terra", [oan Pau TI fa un a crida
a tot s els joves que com a "sa l de la
terra" conservin la fe i la trametin intacta
als altres: "Amb una forca parti cular, la
vostra generació esta situada davant el
repte de mantenir integre el dípos ít de
la fe. Descobriu les vo stres arrel s
cr is tianes, ap re neu la historia d e
l' Es gl ési a, ap ro fu nd i u e l vost re
coneixement de l'herencía espiritua l que
us ha estat transmes, seguiu el testimoni
i e ls mes tr es qu e u s han preced it !
Solament restan t fidels als manam ents
d e D éu, a I' a lia nca que el Cri s t ha
segellat amb la seva sang sobre la Creu
podreu ser els ap óstols i els testirnonis
del nou mil -lenni" .

[oan Pau JI, tot fen esment a unes
altres paraules de Crist al dir "Vosa ltres

La ci u ta t d e Toronto (Ca na d á),
acollirá del 22 al 28 del proper mes de
juli o l la XVIT Jornad a Mundia l de la
[oventut 2002, convocada pel Papa [oan
Pa u 11 , a la qual es previ st que hi
part ici pi un g ru p d e joves d e la
delegació de Pastoral de Joventut de la
di óc si de L1 eida, qu e té la seva seu al
Casa l d e [oves Fra ncesc Ca s tell ó .

Amb ocasió d 'aquesta Jornada el
papa [oan Pau TI va signar el passat 25
de juliol de 2001, a Cas tel Gando lfo, un
m issa tge dirigit a ls joves cr is t ia ns
d 'a rre u d el m ón, co nvoca n t- Ios a
participar en aquesta Jornada: "Sera una
nova ocasió per ret rob ar el Crist, per
ser testimonis de la seva presencia en
la soc ie ta t con te mpo r án ia i per
sdevenir construc tors de la civilització

de I'amor i de la veritat", els hi d iu el
Pap a.



Alumnes del Col·legi Episcopal
reviuen el testinloni del Beat Francesc Castelló

Lleida.- Un gru p de 90 alumnes
del col-Ieg í Episcopal d e Lleida,
estuctiants de 4t d'ESO i primer i segon
d e batxillerat, acompanyats per
ctiversos professors, van participar en
la tarda del 25 d'octubre del 2001 en
una Eucari stia celebrada a la capella
del centre, on van reviure el testimoni
del jove m ártir lleidat á.

L'Eucar istia fou presidida pel
director d el collegi mo ssen Lluís
Sallan, concelebra da per Mn. Jesús
Mateu i Mn. Manel Mercadé,
professors del centre. La vida i martiri
del beat Francesc fou recordada durant
la celebració i es feu una erida a imitar
lo. En el moment de l'ofer tori els joves
van oferir 22 roses, que van se r
d ipositades als peus de la seva
fotografia; on es dipositá també un
llibre dels evangelis que va pertányer
a Franc esc Cast elló i que ell havia
compra t a Sarria l'any 1932.

La vida i el martiri del Beat fou
recordada durant la celebració, amb
un text llegit per un deis alumnes:
"Ell, da vant les acusacions falses es
d efensa am b tenacita t i rigor :
In terroga t sobre la seva fe, és ciar i
rotund; per aixo, molt jove, amant del
treball i del m ón, la vida i els homes,
tot filtra nt en l'amor de D éu, no vol
renunciar a les seves creences , amb
un valor sobrehuma confessa la seva
fe i manifesta que esta ctisposat a morir
per ella. Per a ell, si ser catolic és un
delicte , accep ta de bo n grat ser un
delinq üent" .

Finalment es feu una erida a imitar
lo: "Agafem com a model a Francesc
Castelló. No hem de renunciar mai al
qu e creiem o volem. Tot té un preu .
Cada cossa que fem ens costara suor,
treball, esforc i llágrimes: pero val la
pena..."

Els joves j celebrants amb /aJotagrafia del 8eat a lacapelladelCoí-legí



Primera festa del Beat Francesc Castelló

ConcelebracióEucarística a la Catedral
Lleida va celebrar el passat 28de setembre

de 2001 i per primeravegada la festivitat litúrgica
del Beat Franeesc Castelló, amb Missa i ofici
propi aprovats per laSanta Seu.

Nombrasos fidels, enca pca lats per la
Cornissió Diocesana que va treballar per la seva
Beatificació ¡ ar a esdev ing uda Corniss i6
Promotorade laCanonització, van assistir a una
Eucaristia solemne que tingué lIoca la tarda a
la Catedral, presidida pel bisbe de la diócesi
Mons.Franeesc Xavier Cíuraneta i concelebrada
pel vicepostulador de la Causa mossen Gerard
Soler i 35 preveres més. A la celebració hi
ass istiren les dues germanes del mártir i altres
familiars.

El bisbe Ciuraneta, en la seva homilia es
referíal Beat comun referent per al nostrernón,
que necessita avui el testimoni deis mártirs: "El
martiri es la forma sup rema, per bé que no la
única de testimoniar la veritat", va dir tot fent
una crida als joves a segui r l'ideal de la vida
cristiana, neta i generosa, del Beat Francesc.

En el mornent de l'ofertori i a més a Olés
d'un pom de 22 roses roges, tantes com anys
tenia Francesc Castelló quan va morir már tir,
portat per una parella de joves,s'ofrena alhora
un reliquiari amb un trosde robadel Beat, ofrena
de la familia Castelló a la diócesi de Ueida i que
després de la celebradó fou venerada pels fidels,
mentre es canta els "Goigs en Lloanca del beat
FrancescCast elló"

Itinerari Martirial al Cemintiri de L/eida
Els actes de la festa del Beat continuaren al

dia següent, día de Sant Mlquel i festa local a
Lleida, tot commemorant alhora el 65aniversari
del seu martirio

A dos quarts de dotze del mati tingu é 1I0c
des de la capella del Cementiri de Lleida una
processó encapcalada per la creui un quadre del
beat, acompanyat d'un nombrós grop de fidels

que van fer a manera d'itin erari martirial, el
rnateix trajecteque va fer el Beat Francesc, la
milja nit del 29de setembre de 1936.

Tot cantant l'h imne a la Perseverancia i el
Crec en un Déu, s'e ncaminaren fins a la porta
antigadel Cernentiri, per on van entrar el mártir
fins al lloc en el que fou executat, per acabar
davant de la fosa comuna on reposen les seves
despulles.Alli es feu una ofrena floral mentrees
cantaven els "Goigs".

El vicari general de is Franciscans de
Catalunya P.Ramón Domenech, que va presidir
l'acte, dígué que el missatge del beat Francesc
es avui, en aquest món trasbalsat per tant odi i
terrorisme, un cant a la pau i al perdó: "Avu¡
l'eeglésíaiel món necessiten homescom el nostre
Beat" .

Lacte va cloure amb el Cant deIs Ocells,
interpretar amb violí per un [ove, que va
emocion~ a tots els presents.



Noticiari
cee Io bacial« "'antanao acta muerte

llibre més venut el2001

Ba r ce l o na. - Segons
info rmacíó facilitada pe r
les ll ibreri es Cla ret ,
Paulínes, La Formiga d'Or
i PPC Barcelona, elllibre
"C a n t a n d o hacia la
Mue rte" 1 biografia del
bea t Francesc Castelló de
Jacin to Peraire, publicada
per la BAC el mes de marc
de I'arry passat amb motiu
de la seva bea tificació, ha
es tat indos dins clelllistat de Uibres religiosos
més venuts durant l'any 2001.

Publiquen les Conferencies Quaresmals
dedicades ala Santedat

Lle ida .. El b isbat de U eid a acaba de
publicar un pe tit volum en el qua l es recullen
les tres conferencies quaresmals celebrarles
a la Catedra l els d ies 27 de febrer i 1 i 2 de
marc del 2001, dedícades a la santedat, amb
ocasió de la beatificació de Francesc Castelló.
La p ublicació p resenta e l text de les
íntervenc ions del bisb e de Lleida Fran cesc
Xav ier Ciu raneta, "La fam ilia crist iana, fogar
de santedat"; del bisbe au xiliar de Barcelona,
[oa n Carrera "El jove, eva ngelitzado r del
món " i de l'arqueb isbe de Tarr agona Liuís
Mar tfnez Sistach, "Santificar-se en el món" .

Una placa en el cementiri indica on reposen les despulles dellllartir

Lleída- El diumenge 10 de rnarc, la Comiss ió
Pro Cano nització amb la pertinent autorització
de la Paeria de Lleid a, ha col.loca t en la fosa
comuna del Cementíri de Lleída una placa de

L'església de Sant Pere sera se údel
''Musen del Beat Francesc Castelló"

Lleida- Amb ocasió del Ier aniversari de
la beatiñcació de Francesc Castelló i després
de l'eucarística presidida pel bisbe de Ueida
Francesc Xavier Ciuraneta el diumenge 10
de marc, a les 7 de la tard a a l' església de
Sant Pere: es prese nta el projecte del Mu seu
dedi car al Beat i que ocupara la part superior
d'aques t tem ple qu e jau la sev a parr oq uia.
L'eq ui p de tecni cs del Museu Diocesa de
Lle ida es tan treba lla nt en aq uest projecte
que volem, amb l'ajut de tots, sigu i prompta

"rea litat.

marbre amb la segi.ient inscripció: "En aquesta
fosa comuna reposen les despulles de Francesc
Cas tellé I Aleu, beatifi car a Roma 1'11 de marc
de 2001 per S.s. [oan Pau Il".

Secretaria
de la Comissió Pro Canonització

Lleida .- La Comiss í ó Diocesana Pro
Canonització del Beat Francesc Castell ó té
oberta tots els dimecres de 5 a 2/4 de 7 de la
tard a, un servei de secretaria a les ofic ines
de la Cúr ia Di ocesan a . To ta perso na
interessa da en rebre in formació sob re les
activitat de la Comíss ió O be ad quir ir objectes
de record del Bea t com clauers, med alIes,
estampes, pW1tSde llibres, goigs o biografies;
po den fer us d'aquest servei a tes per dos
membres de la Comissió.

Coo rdi naci ó Butlletf: Jordi Curcó

FoIOS: Jordi GÓme7.
Jord i Cu rcó

Pcr 101el qu e es re fereix a in formaciÓ. inscripc ió als Amics de Francesc Castené, gritcics
ob tiugudes, es ta mpes, medaucs. jubrcs i récords, us podeu adr~r 11;

Comissi6 Pro ClInonilzac ió bea t Francesc ClIsll.'lló.
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