
Gratuïtat, 
Gratitud…

“El que heu rebut gratis, doneu-lo gratis”
(Mt 10,7-8)

Francisco Butinyà i Hospital va rebre de la seva família 
capacitats per a estimar, treballar i creure, equipatge amb el qual es 

llençà a la vida, contemplà el món i, a la llum de l’Evangeli, es lliurà 
gratuïta i generosament, a servir a dones i homes treballadors, 

sector de població marginat en la societat d’avui i de llavors.

Gratis rebé i acollí en el seu cor la invitació que li feia Jesús, 
d’encoratjar el món obrer des de valors humans-cristians i 

gratis ho lliurà i ho compartí, a Salamanca amb Santa Bonifacia 
i a Girona amb la M. Isabel, tots els quals mirant Jesús, Maria i 

Josep a Natzaret, van crear els Tallers, llocs on religioses y joves 
agermanaven l’oració amb el treball, i el que produïen amb les 

seves mans hocompartien en gratuïtat amb les acollides i amb 
joves desacomodades, que no tenien feina ni lloc on viure.

Butinyà no buscà ser admirat, ni buscà agraïment. Més aviat 
trobà traves i dificultats per tal de seguir animant i encoratjant 

el Carisma de les Josefines, però treballà amb creativitat a fi de 
deixar viva aquesta llavor.

Els que pertanyem a la Família Josefina ens sentim en festa 
quan aprofundim en el coneixement de tota la seva riquesa 
personal i espiritual. Expressem la nostra joia i gratitud pel 

treball realitzat en aquests anys, i recolzem amb la nostra oració 
tot el que se seguirà realitzant, confiant que també Butinyà i 

tantes josefines ho beneeixen des del cel.

Donem gràcies a Déu que ens ha acompanyat i ens 
acompanya en tot aquest recorregut per la vida i obra de Butinyà, 

les quals deixen petja en el món del treball, que ell estimà tant.

Volem aprendre a donar gratuïtament el Carisma Josefí, 
com va fer Butinyà, i a tenir audàcia i generositat per fer-lo 

arribar al món treballador pobre, que ho rep agraït.

Ana Mª Ferradas, ssj

Francisco
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2019
19 de març: festivitat de Sant Josep

Era una de les dates que se’ns proposava lliure en l’agenda del Sr. Bisbe de Girona en la 
qual podia presidir la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificació i canonització 
del P. Francisco Butinyà i Hospital, SJ., fundador de les nostres congregacions de Serves de 
Sant Josep i Filles de Sant Josep. Era data molt significativa i, naturalment, es trià per a realit-
zar-hi aquest acte eclesial i congregacional, històric en l’església diocesana i en les congrega-
cions fundades per ell. La causa s’havia introduït en aquesta diòcesi l’any 2007.

En aquest llarg temps fins avui, s’ha vingut realitzant el que la normativa vigent reque-
reix en aquesta fase: la recollida de quantes proves testificals i documentals poguessin ser 
trobades per fonamentar el reconeixement de la vida evangèlica, la vida santa, del P. Butinyà.

Buscar tota la documentació –molt nombrosa i complexa–, preparar-la i estudiar-la, ha 
requerit aquest temps de llarga feinada. En el mes de maig de 2018 es decidia acabar, ja, 
l’etapa i preparar tot el pertinent a la seva conclusió. Així podria enviar-se a Roma perquè la 
causa proseguís allí en la Congregació dels Sants.

La clausura, en si, es redueix a senzills actes jurídics, però res no impideix que s’acom-
panyin d’altres de caràcter pastoral i commemoratiu que expressin el significat profund de 
la promoció d’una causa de beatificació i canonització i d’anar-hi complint les seves etapes.

A això respon el fet de programar algunes 
activitats per al matí i la tarda del dia 19 de març.

Així, a les 11 del matí, va tenir lloc l’EUCA-
RISTIA solemne de la festivitat de Sant Josep, 
celebrada en l’església parroquial de Sta. Maria 
dels Turers, a Banyoles, la mateixa en què el 
servent de Déu va rebre el do del baptisme.

El P. Butinyà havia contemplat i invocat amb 
freqüència el qui “es creïa pare de Jesús”. El va vo-
ler com a titular de les congregacions, i, constant-
ment, el proposava com model als treballadors.

Fou ACCIÓ DE GRÀCIES, pregona i sentida, per la vida i per l’obra del P. Butinyà. Acció 
de gràcies viscuda amb alegria, actitud de conversió i renovació del carisma propi de les dues 
congregacions, les Serves i les Filles de Sant Josep.

Presidí la celebració el Rvdm. Mons. Francesc Pardo i Artigas, bisbe diocesà.
Amb ell van concelebrar Mons. En Carles Soler i Perdigó, bisbe emèrit de la diòcesi, que 

havia realitzat l’obertura de la causa; Mn. Ramon Pijoan, rector de la parròquia, Mn. Josep Maria 
Amich, Mn. Salvador Coll; Mn. Ramon Oller, 
Mn. Josep Puig, i els membres del Tribunal 
Mn. Ernest Zaragoza i Mn. Cosme Badia.

Van ser presents un bon nombre de 
religioses d’una i altra congregració, de la 
Companyia, alguns familiars del Pare Buti-
nyà, dos familiars de la M. Bonifacia vinguts 
des de Salamanca, laïcs vinculats a les con-
gregacions josefines, religioses d’altres con-
gregacions, i fidels de Banyoles que expres-
saven reconeixement pel seu conciutadà.
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Des dels textos bíblics de la litúrgia, Mons. Pardo va recordar trets essencials de la vida i 
missió del P. Butinyà:

“Home de fe profunda, que va viure amb intensitat el seu ministeri de 
jesuïta celebrant els sagraments, predicant la paraula, aconsellant, escrivint 
llibres i cartes per ajudar a descobrir la voluntat de Déu, per comentar fets 
de la vida des de l’adhesió a Jesucrist. “… va voler fundar una ‘Comunitat’ 
consagrada a l’oració i el treball obrer, prenent com exemple el taller de 
Natzaret”.

El Pare Butinyà és també “…un exemple de fidelitat i esperança… un home bo”. “…es deixa impactar 
per la pobresa i misèria a què eren abocades les gents del camp. Cal notar la seva clara orientació a 
l’evangelització del món del treball… la seva preocupació per aquest món i molt especialment per les dones… 
Li dol la dona sense qualificació laboral i exposta a tota mena d’esclavitud”.

“L’Eucaristia encarrerava l’amor apassionat a Jesucrist que li va porar a aconsellar la comunió freqüent i 
diària, que no era costum en el seu temps”.

“Avui, en clausurar aquest procés diocesà amb tota la documentació del servent de Déu bé podem 
proclamar que la seva persona i la seva vida han estat, per a l’Església, per a les vostres institucions i per a la 
societat, manifestació de la gràcia de Déu”.

Aquestes eren les parau-
les finals de la intervenció de 
Lillian Ocenar, de les Serves 
de Sant Josep:

“Gràcies, P. Butinyà, pel ca-
risma que has llegat a la Famí-
lia Josefina, estesa avui pels cinc 
continents, tal com tu desitjaves.

Gràcies per ser un profe-
ta per al món, sobretot per al 
món del treball. Gràcies per la 
teva audàcia i per la teva fe. 
Gràcies per la teva bondat i la 
teva fidelitat”.

Mª Mendía Ajona, de les Filles 
de sant Josep, en un moment de 
la seva intervenció reflexionava 
sobre el temps del procés diocesà:

“Ha estat un temps de gràcia 
perquè ens ha portat a conéixer i a 
profunditzar més en la vida, la vocació 
i el amor del Pare Butinyà a Jesús 
Obrer, a la Família santa de Natzaret, 
als homes i dones del treball. 

Ens ha enfortit en la crida que 
ens fa avui a santificar-nos en el 
treball, vivint la mística del Taller de 
Natzaret…”.

A la tarda, a les 16 hs. començava l’acte formal i institucional de la CLAUSURA propia-
ment dita, en la mateixa parròquia de Santa Maria.

L’iniciava el Sr. Bisbe amb una breu oració invocant l’assis-
tència del Senyor en aquest acte, amb el qual que culminava el 
treball de la diòcesi en la causa.

Mn Ramon Pijoan, el rector, donà 
la benvinguda a tots els assistents, i 
recordava l’obertura de la causa, que 
també tingué lloc aquí.

Intervenien després les superiores 
generales de totes dues Congregacions 
amb paraules de gratitud per tots 
els que, d’una manera o altra, han 
intervingut en la causa i han possibilitat 
arribar fins ací.
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Especialment emotius van ser els testimonis dels qui compartiren el que el P. Butinyà 
havia suposat en les seves vides:

El de Mª Pilar Marquínez, fsj., fou relat de la història de la seva vocació a la congrega-
ció de Filles de Sant Josep, des del primer moment de la mà del P. Butinyà. Aquests són els 
paràgrafs inicials de la seva comunicació:

Eulalia Ramírez, ssj., destacà:

El pare Llorenç Puig, sj., delegat del P. General a Catalunya, va fer partíceps als assistents 
a l’acte del record que del servent de Déu fan avui jesuïtes de Catalunya:

“La figura del servent de Déu, Francisco Butiñá Hospital, és, per mi, un 
referent lluminós de santedat, i ho fou des del començ de la meva vocació.

Al llarg de la meva vida, he anat experimentant un afecte creixent envers 
la seva persona. M’he anat trobant amb un jesuïta “sant”, que enamorà el 
cor de Déu, perquè visqué, amb fidelitat heroica, la seva doble vocació: 
de Jesuïta i de Fundador. Una doble vocació, que Francisco va anar entreteixint 
sobre una ordim ferma i sòlida, feta de Fe i de Compassió.

M’he trobat amb un home d’opcions profundes, que li van menar, moltes 
vegades, a triar camins i postures gens fàcils, fins i tot en contra dels seus gustos, 
però profundament coherents amb el més profund del seu ésser, amb el que ell 
havia “vist”, obrint, així, nous camins en la societat i en l’Església.

Però, el que més m’impressionà i m’impressiona és la fondària del seu compro-
mís; escoltar els crits esquinçats, que brollen del més profund del seu ésser, en voler 
defensar la seva opció. Francisco, pels pobres, ho dóna tot: el seu temps, els seus co-
neixements, els seus gustos, la seva salut… i estava disposat a donar encara més”…

”El treball manual captivà son cor, treball agermanat amb l’oració, que 
des de molt jove anava escolant en el cor de Francisco. Anys després, ens ho 
comunica a les Serves de Sant Josep com desig, com realització i com aspecte 
fonamental del nostre carisma.

Aquesta forma de concebre el treball m’ajuda a descobrir en el treball 
manual un lloc de comunió i col·laboració amb Déu Creador, que ens agermana 
amb tants homes i dones que lluiten per fer un món més humà; també a poder 
santificar-me en “les més humils ocupacions”, com Jesús a Natzaret; a trobar-
me amb Déu en allò que és quotidià, a ser contemplativa en la vida, a fer del 
meu treball, oració. A voler expressar, amb la meva vida, que Déu és el meu 
únic bé. M’ensenya a contemplar a la Família de Natzaret en la senzillesa de 
la seva vida quotidiana de treball i relació”…

“Va entrar en l’àmbit de la santedat que dóna fecunditat a la 
vida…”, “gir de la seva vida, que farà d’ell una persona inspiradora, 
capaç de generar una realitat apostòlicament preciosa amb les primeres 
germanes… una estructura d’atenció a les persones més desfavorides 
del món obrer, un món que, en aquella època, era terriblement dur i injust, 
i on semblava impossible viure’l amb una dimensió espiritual i de dignitat. I 
especialment per les dones i les nenes…

Feia seva … “la preciosa idea que la santedat no és cosa d’uns pocs 
elegits”.

El missatge del P. Butinyà, “…té a veure amb la dignitat de les 
persones que viuen de la feina, el cultiu de l’espiritualitat que alimenti 
aquestes vides, i la creació, amb les germanes, d’una petita utopia feta 
realitat, i que es multiplicaria en els diversos continents del nostre món”…
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També es comptà amb la comunicació d’un familiar del P. Butinyà, Martirià Butinyà i Car-
rera, qui expressà com havien viscut els familiars la presència del servent de Déu entre ells:

En l’actualitat, una comunitat de Filles de Sant Josep resideix a Can Butinyà, la casa on va 
néixer. Aquesta presència de la congregació a Banyoles procedeix de l’any 1994. Patrocinio 
Eguillor, fsj., en va transmetre el significat, com l’estem vivint:

En acabar els testimonis, hi hagué una primera actuació de la coral “Cor de Teatre”, de Banyoles.

En un primer moment, la seva intervenció la 
realitzà des del cor de l’església, i interpretà cants 
religiosos.

…Separat de Banyoles, va continuar vinculat a la família d’una manera 
molt natural en la seva conducta, encara que en aquella època es considerava 
l’afecció familiar, en la vida religiosa, como un obstacle mundà. Ell no ho va 
veure així.

L’estimació del P. Butinyà envers la família, és forta i constant, i queda 
reflectida en la correspondència que manté especialment amb el seu pare 
Salvador, amb la seva cunyada Dolors, i el seu nebot Martirià… En una 
constant comunió familiar, transmet bondat, ofereix ajuda, aconsella, orienta, 
recomana la caritat…

La seva fotografia està en les nostres llars donant amb la seva presència 
testimoni de la seva vida. De pares a fills s’ha transmès el costum d’invocar la 
seva intercessió en les nostres oracions. El testimoni escrit que ens va deixar, 
ha estat llegit i estimat per la família com a forma de mantenir viva la seva 
presència i designis.

…“El P. Butiynà fou una de les escasses persones que converteixen en 
aconteixement la normalitat de la vida.

Des del Taller de Natzaret ens situa en la mateixa missió de Jesús: 
portar la bona notícia de l’Evangeli als pobres, fent del treball oració, i amb 
compromissos per la promoció i evangelització sobretot de la dona.

El Pare Butinyà és el gran indicador del Jesús Obrer de Natzaret, que és 
qui centra les nostres vides. Ens diu, i així ho experimentem, que Ell és el nostre 
bé, i el Mestre per tot el que sigui bo.

…Tot home, tota dona, poden recórrer a través de les seves tasques 
quotidianes un camí nou de santificació i trobada amb ells mateixos, amb els 
altres i amb Déu.

Que l’Església reconegui la seva santedat és el nostre desig, car pensem 
que la seva història i la seva vida són una gran riquesa per tots.

Quan l’acte arribava al final, en la nau, front 
als assistents, tornà a interpretar altres cants del 
seu repertori.

Mateu Butinyà  
llegint la comunicació  

del seu germà Martirià
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Després de la primera intervenció del grup coral, es donà pas als actes jurídics amb els 
quals conclou el procés diocesà.

Mn. Cosme Badia, notari actuari de la causa en aquesta fase, enumera cadascun d’ells i 
els va introduint:

1.  Lectura i firma del decret de clausura

2. Jurament de les Portadores
Són elles las que han de portar a Roma les Actes/documentació i lliurar-les en el dicasteri 

per les causes dels Sants.

3. Jurament dels membres del Tribunal que ha portat a terme aquest procés

4.  Jurament de la postuladora  5.  Lectura i firma de l’Acta d’aquesta sessió de clausura



FU
LL

 I
N
FO

R
M

AT
IU

. 
E
sp

ec
ia
l 

c
la

u
su

ra
 f

as
e 

di
o
c
es

an
a 

de
 l

a 
c
au

sa
 

M
A
IG

 2
0
1
9

C L AU S U R A  D E  L A  FA S E  D I O C E S A N A  D E  L A  C AU S A

6.  Inclusió de l’acta final en les caixes amb les Actes / Documentació

7.  Tancament definitiu i segellat d’aquestes caixes

Els actes de la vesprada finalitzaven a les 18,15 hs. El 19 de març de 2019 quedava com 
a data destacada en la història, tant de la diòcesi de Girona com de les dues congregacions 
josefines. També en la de la família.

Les Actes originals eren dipositades en l’arxiu del bisbat el dia 22 de març.
Les còpies destinades a la Congregació per les causes dels sants sortien el 26. I el 28 eren 

lliurades, en l’esmentada Congregació, per les Portadores, acompanyades pel Postulador de 
la causa a Roma, el P. Pascual Cebollada, sj.

Ens resta, d’ara endavant, d’acompanyar amb la nostra oració confiada i constant, amb 
la nostra proximitat, tot el procés romà de la causa del servent de Déu. Segur que no serà 
tampoc un camí curt.



Francisco Butinyà i Hospital: 1834-1899
Des de Banyoles cap el món: la santedat en el treball

“…Com va ser de gran el meu goig en veure enceta-
da… la fundació d’aquestes bones Josefines, destinades a 
fomentar en els seus tallers la virtut per mitjà de la pietat 
i el treball, i com és de gran el desig que s’estengui per tot 
el món”.

(La llum del menestral. Dedicatòria)

“Llaurador, paleta, forner… quisvulla que siguis…
Encoratja’t, doncs, obrer cristià, perquè puguis ser un sant, 
i un gran sant…
Estima amb sant orgull la professió… i treballa per exercir-la 
segons espera de tu el Totpoderós, i amb això arribaràs a un 
grau de santedat superior al que t’imagines.

(La llum del menestral. Introducció)

Senyor, Pare bo,
us donem gràcies

perquè vau revelar a Francesc Butinyà
el misteri de la salvació amagat

en la vida oculta de Jesús de Natzaret
i el vau impulsar a transmetre’l,

amb un esperit infatigable,
sobretot als obrers,

per tal d’encaminar-los a la santedat
“agermanant l’oració amb el treball”.

Que el testimoni de la seva vida
ens ajudi a seguir Jesús Obrer
i a viure l’Evangeli del treball.

A les seves mans us presentem aquesta
necessitat que sentim

(digui’s aquí la gràcia que es demana)

Per rebre més informació, notificar favors,
comunicar agraïments o ajudes per a la causa:

dirigir-se a qualsevol casa de les dues Congregacions o al
Secretariat P. Francisco Butinyà. Causa de CanonitzaCió

Gral. Asensio Cabanillas, 18 – 28003 Madrid
e-mail: secretariadobutinya@planalfa.es - Tel. 91 533 09 97

Oració


