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ORACIÓ

Oh Déu, Un i Tri, que vau concedir a la Mare Esperan<;a un amor
tendre vers Crist, qui sofreix en els seus membres, i la vas cridar
a lIiurar-se generosamenta la regeneració espiritual i a lapromoció
de la dona marginada, a I'educació de la infantesa i de la joventu!.
Digneu-vos coronar els dons que vau dipositar en ella, glorificant
la en la terra, i concediu-nos la grácia que us demanem per la seva
intercessió, a gloria vostra i bé de I'Església. Amén.

Parenostre, Avemaria ¡GlOria (per a la devoci6 privada)



CLAUSURA DEL PROCÉS DIOCESÁ DE LA CAUSA DE
CANONI1ZACIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU MARE ESPERAN<;:A

1. SOLEMNE EUCARISTIA D'ACCIÓ DE GRÁCIES

El Sr. Bisbe de la Diócesi, Ramon Malla i Call, presideix l'Eucaristia.

La celebració va tenir lIoc en l'Església de SI. L1oren9, preciós
temple romlmico-gótic de L1eida, el 30 de desembre de 1993.

Era la parróquia de la Mare Esperan9a on leia Ireqüents visites a
Jesús Sagramentat i a la Verge Immaculada. Allí mateix va ler la seva
Primera Comunió i davant el Sant Crist Trabat, als catorze anys, es va
consagrar a Déu de manera especial.

Es va celebrar l'Eucarístia d'Acció de Grácies, presidida pel Bisbe
Diocesá Ramon Malla, concelebrada amb Josep Mª Conget, Bisbe de
Jaca, i Damián Iguacen, Bisbe emérit de Tenerile, i més d'una trentena
de sacerdots que van voler acompanyar-nos.

El Presbiteri oleria un aspecte majestuós í solemne, adequat a
I'acle.



Van asistir-hi el Govern General de la Congregació i un nombrós
grup de religioses d'aquesla Congregació. També hi eren presents
religioses d'altres Congregacions, els Testimonis que van declarar en la
causa de la beatificació, professors d'alguns Col·legis, Ex-alumnes i
Alumnes, Pares d'Alumnes, i amics de la ciulat.

Van portar les ofrenes religioses de la Congregació, professors del
Col·legi de L1eida i membres de l'Associació de Pares.

En les monicions, lectures i oració deis fidels, hi van prendre part
molt activa les Religioses pertanyents a la Congregació fundada per la
Mare EsperanCfa.

Van donar relleu a la celebració la música i els cants litúrgics,
escollits per a aquest entranyable esdeveniment.

Mament de I'ofertori. Religiosas, Profassors j Pares d'Alumnas presenten ofrenes.



2. PRECNTATGE, LACRAT I SEGELLAT DE LES CAlXES QUE COmENIEN LA

DOCUMENTAOÓ SOBRE EL PROCÉS DE CANONITZACIÓ DE LA M. ESPERANC{A

Reverend. Francesc Martí, Notari de la Causa, dóna lectura a l'Acta d'entrega deis Documents.

A I'acabar l'Eucaristia, el Tribunal de la Causa, presidit pel Bisbe
Diocesa Ramon Malla, va procedir a la Clausura del Procés.

El PostuladorJordi Pardell, explica ampliament els passos donats
fins arribar al moment'que estavem vivint. El Promotor de Justícia José
Molet i el Jutge Delegat de la Causa P. José L. Cepero, declararen sobre
la validesa de la documentació presentada.

Es firma l'Acta de I'última sessió. Es precintaren, segellaren i
lacraren les divuit caixes que contenien els escrits de la serventa de Déu
i les declaracions deis Testimonis. Sis caixes amb els originals foren
entregades a l'Arxiu de la Cúria Diocesana de Lleida. Les dotze restants
foren portades a la Sagda. Congregació per a les Causes deis Sants. La
il'lusió i I'alegria inva',en tots els assistents. Calia només mirar els rostres
per veure-hi reflectit alió que lIur cor sentia.

Laconeguda frase de la Mare Esperanga "M'agrada que estigueu
contents", era una realitat.



LA DOCUMENTACIÓ SOBRE LA CANONITZACIÓ DE LA
MARE ESPERAN9A ARRIBA A ROMA

La Rvdma. Mara General Julia Marin Jiménez, rep de Monsenyor Antonio Cassieri el Document
d'acceptaci6 de les Caixes, en la Sgda. Congregaci6 per a les Causes deIs Sants.

Finalment, els Oocuments de la serventa de Oéu arriben a Roma.
El dia29 de generde 1994, de bon matí, el P. José Luis Cepero, nomenat
Portador per a dur les caixes amb la documentació del procés de
canonització de la Mare Esperan<;a, va fer entrega a la Secretaria de la
Sgda. Congregació de les dotze Caixes.

L'acompanyaven en aquest acte tan important la Rvdma. Mare
Julia Marín, Superiora General de la Congregació, fundada per la Mare
Esperan<;a, el P. Joan Folguera, Postulador a Roma, Mossén Jordi
Pardell, Postulador Oiocesá i la Gna. Teresita Santos, Vice-postuladora
de la Causa.

O'una manera senzilla s'entregaren les Caixes. S'hi indogué el
duplicat del mateix Oocument que se'ns va donar per a guardar en l'Arxiu
de la Casa Generalícia.

Pertot aixá, des del més profund del cor, ens surten unes paraules:
Grácies, Senyor!



(OBERTURA DEL PROCÉS A ROM~

El vint-i-vuit de lebrer de 1994, el Postulador de la Causa a Roma,
ens comunica que havia quedat ober! el Procés de la Mare Esperanc;a.
Anem avanc;ant, l'objectiu és ciar.

iii CONTINUEM ENDAVANT, TOT5 PER LA MARE E5PERANCA !!!

Ens hem imaginat "una escala molt alta" ...

El treball realitzat lins aquí, és només el primer graó... Peró, qué
obtindrem si només pugem un sol graó?

Les persones que conviviren amb la Mare Esperanc;a admiraven
la seva vida d'entrega i generositat vers els inlants i la joventu!.

Uns anys després de la seva mor!, es va publicar ja, una extensa
biogralia, escrita pel P. Jaume Nonell S. J., un documental de primera
ma. Va disposar per a ler-ho deis escrits originals que es guardaven en
la casa on va viure i mori aquesta hero·ina de la carita!. Posteriorment se
n'han editat altres IIibres.

Sempre ha estat en el cor de les seves Filies i coneixedors de
I'obra, el poder celebrar amb goig aquests esdeveniments.

************************************************************

Per a comunicar lavors i gracies per intercessió de la Mare Esperanga
i sol·licitar informaci6 podeu dirigir-vos a "Causa de Canonitzaci6 de la Mare
Esperanga González". Avda. Catalunya, 14 - 25002. L1eida. (ESPANYA).
Tel. 973/26 93 51.

Tates les persones que vulguin contribuir amb els seus donatius a la
Causa poden enviar-los a "La Caixa" 2100 - 0203 -74 - 0103231370.
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