Gratuidade,
Gratidão…
“Aquilo que recebeste de graça, dai de graça.”
(Mt 10,7-8)
Francisco Butiñá y Hospital recebeu de sua família
capacidades para amar, trabalhar e acreditar, equipagem com
a qual lançou-se à vida, contemplou o mundo e, à luz do
Evangélico, entregou-se gratuita e generosamente, a servir
a mulheres e homens trabalhadores, um setor da população
marginalizada na sociedade daquele momento e de hoje.
Grátis recebeu e acolheu em seu coração o convite feito
por Jesus, de alentar o mundo obreiro desde valores humanocristãos e de graça entregou-o e partilhou-o em Salamanca
com Santa Bonifácia e em Gerona com M. Isabel, aquelas que
olhando a Jesus, Maria e José e Nazareth, criaram os Talheres,
lugares donde religiosas e jovens irmanavam a oração com o
trabalho e o que produziam com suas mãos, partilhavam-no em
gratuidade com as acolhidas e com as jovens desacomodadas,
que não tinham trabalho nem lugar para viver.
Butiñá não buscou ser admirado, nem buscou
agradecimento, mas bem encontrou travas e dificuldades para
seguir animando e alentando o Carisma Josefino, e trabalho com
criatividade por deixar viva essa semente.
Os que pertencemos à Família Josefina nos sentimos em
festa ao aprofundar no conhecimento de toda sua riqueza
pessoa y espiritual. Expressamos nossa alegria e gratidão pelo
trabalho realizado nestes anos, e apoiamos com nossa oração
todo o que se seguirá realizando, confiando que também Butiñá
e tantas josefinas os abençoam desde o céu.
Demos graças a Deus que nos acompanhou e nos
acompanha em todo este recorrido pela vida e obra de Butiñá,
que deixam marcas no mundo do trabalho que ele tanto amou.
Queremos aprender a entregar gratuitamente o Carisma
Josefino, como fez o Butiñá e a ter audácia e generosidade
para fazê-lo chegar ao mundo trabalhador pobre que o recebe
agradecido.

Francisco

Ana Mª Ferradas, ssj
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19 de março: festividade de São José
Era una das datas que nos propunha livre na agenda do Sr. Bispo de Gerona na qual poderia
presidir a clausura da fase diocesana da causa de beatificação e canonização do P. Francisco Butiñá
Hospital, SJ., fundador de nossas congregações de Servas de São José e Filhas de São José. Era uma
data significativa, e logicamente foi escolhida para realizar este ato eclesial e congregacional, histórico
na igreja diocesana e nas congregações por fundadas por ele. A causa foi introduzida nesta diocese no
ano de 2007.
Durante todo este tempo, até hoje, foi realizando-se o que a normativa vigente requer nesta fase:
a recolher as provas comprovatórias e documentais que pudessem ser encontradas para fundamentar
o reconhecimento da vida evangélica, da vida santa, do P. Butiñá.
Buscar toda a documentação - bem numerosa e complexa-, preparar e estudar, requereu este longo tempo de trabalho. No mês de maio de 2018 decidiu-se acabar, de uma vez, esta etapa e preparar
tudo que fosse relativo a sua conclusão. Assim poder-se-ia enviar a Roma para que lá a causa prossiga
na Congregação dos Santos.
A “clausura”, em si, se reduz a atos jurídicos simples, mas nada impede que sejam acompanhados de
outros de caráter pastoral e celebrativo que expressem o significado profundo da promoção duma causa
de beatificação e canonização e do fato de ir cumprindo as etapas da mesma.
A isto reponde o algunas atividades programadas para a manha e para a tarde do dia 19 de março.
Assim, às 11h da manha, aconteceu a EUCARISTIA solene da festividade de São José, celebrada na
Igreja paroquial de Sta. Maria dels Turers, en Bañolas,
a mesma na qual o servo de Deus recebeu o dom
do batismo.
O P. Butiñá havia contemplado e invocado com
frequência ao que “se acreditava pai de Jesus”. O
desejou como titular das congregações, e, constantemente, proponía-o como modelo aos trabalhadores.
Foi AÇÃO DE GRAÇAS, profunda e com sentido, pela vida e pela obra do p. Butiñá. Ação de graças vivida com alegria, atitude de conversão e renovação do próprio carisma das duas congregações,
as Servas e as Filhas de São José.
Presidiu a celebração Mons. D. Francesc Pardo i Artigas, Bispo Diocesano.
Concelebraram com ele Mons. D. Carles Soler i Perdigó, bispo Emérito da diocese, que foi quem
realizou a abertura da causa; Mn. Ramon Pijoan, reitor da paróquia, Mn. Josep Maria Amich, Mn. Salvador Coll; Mn. Ramon Oller, Mn. Josep Puig, e os
membros doTribunal Mn. Ernest Zaragoza e
Mn. Cosme Badía.
Estavam presentes no ato um bom número de religiosas de una e outra congregação,
de a Companhia, vários familiares do Padre
Butiñá, dos familiares de M. Bonifácia vindos
desde Salamanca, leigos vinculados às congregações josefinas, religiosas de outras congregação, e fiéis de Bañolas que expressavam
reconhecimento por su conciudadano.
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A partir dos textos bíblicos da liturgia, Mons. Pardo recordou traços essenciais da vida e
missão do P. Butiñá:
“Homem de profunda fé que viveu com intensidade seu ministério
de Jesuíta celebrando os sacramentos, pregando a palavra, aconselhando,
escrevendo livros e cartas para ajudar a descobrir a vontade de Deus,
para comentar atos da vida desde a adesão a Jesus Cristo.
“… quis fundar una ‘Comunidade’ consagrada à oração e ao trabalho obreiro, tomando como exemplo o Taller de Nazaré”.
El Padre Butiñá es também “…um exemplo de fidelidade e esperança… um homem bom”. “…se deixa impactar pela pobreza e miséria a que estavam imergidos as pessoas
do campo. Temos que notar sua clara orientação à evangelização do mundo do trabalho…sua preocupação
por este mundo e de especial forma pelas mulheres…sente uma profunda dor com relação à mulher sem
qualificação laboral e exposta a todo tipo de escravidão”.
“A Eucaristia sustenta o amor apaixonado a Jesus Cristo” que levou-lhe a aconselhar à comunhão frequente e diária, que não era costume em seu tempo”.
“Hoje, ao clausurar este processo diocesano com toda a documentação do servo de Deus, bem podemos
proclamar que sua pessoa e sua vida foram para a Igreja, para vossas instituições e para a sociedade manifestação da graça de Deus”.

À tarde, as 16 hs, começava o ato formal e institucional da CLAUSURA propriamente
dita, na mesma paróquia de Santa Maria.
O bispo iniciou com uma oração breve invocando o auxilio
do Senhor neste ato com o qual culminava o trabalho diocesano dentro na causa.
Mn Ramon Pijoan, o pároco, deu
as boas vindas a todos os participantes, e recordava a abertura da causa,
que também aconteceu aqui.
Depois, as superioras gerais das
duas Congregações, interviram com
palavras de gratidão para com todos
os que, de uma maneira ou outra, aportaram sua contribuição na causa e possibilitaram que chegássemos até aqui.
Mª Mendía Ajona, das Filhas
de São José, num momento de sua
intervenção reflexionava sobre o
tempo do processo diocesano:
“Foi um tempo de graça porque
nos levou a conhecer e a aprofundar
mais a vida, a vocação e o amor do
Padre Butinyà a Jesus Operário, à
Sagrada Família de Nazareth, aos
homens e mulheres do trabalho.
Nos ha fortalecido na chamada
que hoje nos faz a santificar-nos no
trabalho, vivendo a mística do Taller
de Nazaré…”.
ENCERRAMENTO

Estas foram palavras finais
de a intervenção de Lillian
Ocenar, das Servas de São José:
“Obrigada, P.”. Butinyà, pelo
carisma que chegou à Família
Josefina, estendida hoje pelos
cinco continentes, tal como tu
desejavas.
Obrigada por ser um profeta para o mundo, sobretudo
para o mundo do trabalho. Obrigada por tua audácia e por tua
fé. Obrigada por tua bondade “e
tua fidelidade”.
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Especialmente emotivos foram os testemunhos daquelas pessoas que partilharam o
que o P. Butiñá significou em suas vidas:
De Mª Pilar Marquínez, fsj. foi o relato da historia de sua vocação à congregação de
Filhas de São José, desde o primeiro momento nas mãos do P. Butiñá. Estes são os paragrafos
iniciais de sua comunicação:
“A figura do servo de Deus, Francisco Butiñá Hospital, é, para mim, uma referência luminosa de santidade, e o foi, desde o começo de minha vocação”.
Ao longo de minha vida, fui experimentando um afeto crescente com
relação a sua pessoa. Fui me encontrando com um jesuíta “santo”, que
enamorou o coração de Deus, porque viveu, com fidelidade heroica, sua
dupla vocação: de Jesuíta e Fundador. Uma dupla vocação, que Francisco foi
tecendo sobre uma urdira firme e sólida, feita de Fé e de Compaixão.
Encontrei-me com um homem de opções profundas, que levaram-lhe,
muitas vezes, a escolher caminhos e posturas nada fáceis, inclusive contra seu
gostos mas, profundamente, coerentes com o mais profundo de seu ser, com o
que ele havia “visto”, abrindo, assim, novos caminhos na sociedade e na Igreja.
Mas, o que mais me impressionou e me impressiona, é a profundidade de
seus compromissos; escutar os gritos desgarrados, que brotam do mais profundo de
seu ser, ao querer defender sua opção, pelos pobres, Francisco dá tudo: seu tempo,
sua ciência, seus gostos, sua saúde… e está disposto a entregar, todavia más…”.

Eulalia Ramírez, ssj. destacou:
“Cativou seu coração o trabalho manual, trabalho irmanado com a oração
que desde muito jovem ia marcando o coração de Francisco”. Anos mais tarde,
comunica-nos às Servas de São José como desejo, como realização e como
aspecto fundamental de nosso carisma.
Esta forma de conceber o trabalho me ajuda a descobrir no trabalho
manual um lugar de comunhão e colaboração com Deus Criador, que nos
irmana com tantos homens e mulheres que lutam por fazer um mundo mais
humano; também a poder santificar-me “nas mais humildes ocupações” como
Jesus em Nazaré; a encontrar-me com Deus no cotidiano, a ser contemplativa
na vida, a fazer de meu trabalho oração. A querer expressar, com minha vida,
que Deus é meu único bem. “Ensina-me a contemplar à Família de Nazaré na
simplicidade de sua vida cotidiana de trabalho e relação…”.

O padre Llorenç Puig, sj., delegado do P. General em Catalunha, fez partícipes aos presentes
no ato de clausura, da recordação que os jesuítas de Catalunha atualmente têm, do servo de Deus :
“Entrou no âmbito da santidade que dá fecundidade à vida…”, “giro
de sua vida, que fara dele uma pessoa inspiradora, capaz de gerar uma
realidade apostolicamente preciosa com as primeiras irmãs… uma estrutura
de atenção às pessoas mais desfavorecidas do mundo obreiro, um mundo
que, naquela época, era terrivelmente duro e injusto, e onde parecia impossível
viver com uma dimensão espiritual e de dignidade. E especialmente para as
mulheres e as meninas…
Fazia sua… “esta preciosa ideia de que a santidade não é coisa de
uns poucos escolhidos”.
A mensagem do P. Butinyà, “… tem a ver com a dignidade das pessoas
que vivem do trabalho, o cultivo da espiritualidade que alimenta essas
vidas, e a criação, com as irmãs, de uma pequena utopia feita realidade, e
que se multiplicaría nos diversos continentes de nosso mundo…”.
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Também contamos com a comunicação de um familiar do P. Butiñá, Martirià Butinyà i
Carrera, que expressou como os familiares viveram a presença do servo de Deus entre eles:
…Separado de Banyoles, continuou vinculado à familia de uma maneira
muito natural em sua conduta, ainda que naquela época se considerava a
afeição familiar na vida religiosa, como um obstáculo mundano. Ele não via
assim.
La estima de P. Butinyà para com a família, é forte e constante, e ficou
refletida na correspondência que manteve especialmente com seu pai
Salvador, com sua cunhada Dolores, e com seu sobrinho Martirià. … “Em uma
constante comunhão familiar, transmite bondade, oferece ajuda, aconselha,
orienta, recomenda a caridade…”
Sua fotografia está em nossas casas dando com sua presença testemunho
de sua vida. De pais a filhos transmitiu-se o costume de invocar sua intercessão
em nossas orações. O testemunho escrito que nos deixou, foi lido e querido pela
família como forma de manter viva sua presença e desígnios.

Mateu Butinyà
lendo a comunicação
de seu irmão Martirià

Atualmente, uma comunidade de Hijas de San José reside em Can Butiñá, a casa onde
nasceu o Padre Butiñá. Esta presença da congregação na Bañolas vem desde o ano 1994.
Patrocinio Eguillor, fsj., nos transmitiu o significado da mesma, como a estamos vivendo:
…“O P. Butiñá foi uma dessas pessoas que convertem em acontecimento
a normalidade da vida.
Desde o Taller de Nazaré nos situa na mesma missão de Jesus: levar
a boa notícia do Evangelho aos pobres, fazendo do trabalho oração, e com
compromissos pela promoção e evangelização sobretudo da mulher.
O Padre Butiñá é o grande indicador de Jesus Operário de Nazaré, Aquele
que centra nossas vidas. Dizia-nos, e assim experimentamos que Ele é nosso
bem, e o Mestre para todo o que é bom.
…Todo homem, toda mulher, podem recorrer através de suas tarefas
cotidianas um caminho novo de santificação e encontro consigo mesmos, com
os demais e com Deus.
Que a Igreja reconheça sua santidade é nosso desejo, pois pensamos que
sua história e sua vida são uma grande riqueza para todos.

Ao finalizar os testemunhos, teve uma primeira atuação o coral “Cor de Teatre”, de Bañolas.
Em um primeiro momento sua atuação foi desde o coro da Igreja e interpretou cantos religiosos.

Quando o acto chegava a seu final, na nave,
em frente aos participantes, voltou a interpretar
outros cantos de seu repertório.
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Depois da primeira intervenção do grupo coral, foi a hora dos atos jurídicos com os que
se conclui o processo diocesano.
Mn. Cosme Badia, notário atuário da causa nesta fase, enumera cada um deles e vai
introduzindo-os:
1. Leitura e firma do decreto de clausura

2

Juramento das Portadoras
São as pessoas que vão levar as Atas/documentação a Roma e entrega-las no dicastério
para as Causas dos Santos.

3.

Juramento dos membros do Tribunal que realizou este processo

4. Juramento da postuladora
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6. Inclusão da ata final nas caixas com as Atas / Documentação

Os atos da tarde finalizavam às 18h15m. O dia 19 de março de 2019 ficava como data
destacada na historia, tanto da diocese de Gerona como das duas congregações josefinas.
Também da família Butiñá.
As Atas originais eram depositadas no arquivo do bispado no dia 22 de março.
As cópias destinadas à Congregação para as causas dos santos saíam no dia 26. E no
dia 28 foram entregues, na mencionada Congregação, pelas Portadoras, acompanhadas do
Postulador da causa em Roma, padre Pascual Cebollada, sj.
Resta-nos daqui para frente, acompanhar todo o processo romano da causa do servo
de Deus com nossa oração confiada e constante e com nossa proximidade. Seguro que
tampoco será um caminho curto.
ENCERRAMENTO
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FOLHA INFORMATIVA. Especial clausura da fase diocesana da causa

7. Fechamento definitivo e imposição de selo nestas caixas

Francisco Butinyà i Hospital: 1834-1899

Desde Banyoles para o mundo: a santidade no trabalho
“…que grande minha alegria, que jubilo ao ver iniciada… a fundação dessas boas Josefinas, destinadas a fomentar em seus talheres a virtude por meio da piedade e
o trabalho, e que grande o desejo de que se estenda por
todo o mundo”.
(La luz del menestral. Dedicatória)

“Lavrador, pedreiro, padeiro”… quem quer que sejas…
Anima-te, pois, operário cristão, porque podes ser um
santo, e um grande santo…
Ama com santo orgulho sua profissao… e trabalha para
desempenhá-la como de ti espera o Todo-poderoso, e com
isto chegarás a um, grau de santidade maior que te imaginas.
(La luz del menestral. Introdução)

Oração

Senhor, Pai de Bondade,
te damos graças
porque revelaste a Francisco Butinhá
o misterio da salvação contido
na vida oculta de Jesus em Nazaré
e o impulsionaste a transmití-lo,
com ânimo incansável
principalmente aos operários,
para encaminhá-los à santidade
“irmanando a oração com o trabalho”.
Que o testemnunho de sua vida
nos ajude a seguir Jesus Operário
e a viver o Evangelho do trabalho.
Em suas mãos te apresentamos
esta necessidade que sentimos:
(diga a graça que se deseja)

Para receber mais informação, notificar depoimentos,
comunicar agradecimentos ou ajudas para a causa:
dirigir-se a qualquer casa das duas congregações ou ao

Secretariado P. Francisco Butinhá. Causa de canonização
Gral. Asensio Cabanillas, 18 – 28003 Madrid (Espanha)
e-mail: secretariadobutinya@planalfa.es - Tel. 91 533 09 97

