
A TOTS ELS MOSSENS, COMUNITATS PARROQUIALS, DELEGACIONS, 
MOVIMENTS, I FIDELS TOTS DE LA DIÒCESI DE LLEIDA

Com sabeu, s’està preparant la BEATIFICACIÓ de més de 500 màrtirs de tot 
l’Estat Espanyol a Tarragona, el diumenge, dia 13 del proper octubre.

Entre els màrtirs, destaquen per a nosaltres, el que fou bisbe de Lleida, Mons. 
Salvi  Huix  Miralpeix,  i  dos  mossens,  que  eren  vicaris  de  la  parròquia  de 
Monzón (aleshores del Bisbat de Lleida).

M’agradaria que tots vosaltres, des del vostre àmbit d’actuació, recolzéssiu tot 
allò  que  es  faci  per  donar  a  conèixer  aquests  màrtirs  nostres  i  poder  així 
recollir-ne el seu testimoniatge “fins a donar la vida”, en aquest Any de la Fe.

Concretament vull recordar-vos dos actes significatius per aquest objectiu:

PRESENTACIÓ DELS LLIBRES “Apuntes biográficos de Mons. Salvio Huix  
Miralpeix, Obispo màrtir de Lleida”,  i del Diari de Josep Nadal, fill de Bell-lloc, 
Vicari de Monzón, Un sacerdot camí del martiri.

L’acte serà a l’Acadèmia Mariana, el dimecres, 12 de juny, a les 19:30 h.

PELEGRINATGE  DIOCESÀ A TARRAGONA.  Espero  que sigui  massiva  la 
participació de Lleida en aquest pelegrinatge. Els mateixos mossens veuran 
com organitzen les  celebracions d’aquell  diumenge a  les  seves  respectives 
parròquies per tal que els sigui possible assistir a Tarragona a la beatificació 
del  nostre  Bisbe  Huix,  dels  mossens  de  Monzón,  i  molts  altres  màrtirs,  el 
procés d’alguns dels quals, uns noranta,  es va fer des de Lleida.

També us anuncio, ja des d’ara, que EL DIUMENGE, DIA 20 D’OCTUBRE, a 
les cinc de la tarda, tindrem a la catedral de Lleida, una celebració d’acció de 
gràcies per  la  beatificació  de  tots  aquests  màrtirs.  Segurament  que  unes 
setmanes abans hi haurà, a l’espai adequat de la Catedral, una exposició de 
relíquies dels diversos màrtirs.

Que  tot  contribueixi  a  afermar  la  nostra  fe,  venerant  la  memòria  d’aquests 
testimonis  qualificats,  com  ho  han  estat  els  màrtirs,  autèntics  tresors  de 
l’Església.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe

+ Joan Piris


