
 

Salvador Giménez Valls 

Bisbe de Lleida 
 

 

Lleida, 17 de maig de 2023. 

 

 

ALS SACERDOTS, RELIGIOSOS I LAICS DE LA NOSTRA DIÒCESI. 

 

Estimats diocesans. 

 

 Des de la Secretaria del Sínode se’ns ha proposat la celebració d’una PREGÀRIA 

MARIANA per la preparació de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels 

Bisbes (octubre dels anys 2023 i 2024) el dimecres 31 de maig, memòria litúrgica de la 

Visitació de la Mare de Déu i conclusió del mes dedicat a Maria. 

 

 Alguns ja deveu tenir notícia d’aquesta celebració universal, la meva comunicació 

és per a concretar i invitat a tots a la pregària que, per aquest motiu, s’organitzarà per a tota 

la diòcesi. 

 

 Data: 31 de maig, a les 7 de la tarda. 

 

 Lloc: Oratori de la Verge Blanca de l’Acadèmia en la Casa de l’Església. 

 

 Com és natural, cada parròquia o comunitat religiosa pot proposar, a més, una 

celebració similar en d’altres moments, o vàries, per als seus feligresos. És més, cal 

multiplicar els moments de pregària en favor d’aquest esdeveniment extraordinari de 

l’Església universal. 

 

 Mitjançant el correu electrònic us fem arribar els subsidis en català i castellà, què 

ens ha enviat la Comissió Episcopal de Litúrgia. 

 

 Agraeixo la vostra assistència i, per damunt de tot, les vostres pregàries. 

 

 Rebeu una salutació molt atenta en el Senyor. 

 

 

 

 

 

+ Salvador Giménez, bisbe 

 

  



 

Salvador Giménez Valls 

Bisbe de Lleida 
 

 

Lleida, 17 de mayo de 2023. 

 

 

A LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y LAICOS DE NUESTRA DIÓCESIS. 

 

Queridos diocesanos: 

 

 Desde la Secretaría del Sínodo se nos propone la celebración de una ORACIÓN 

MARIANA en preparación de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos (octubre de los años 2023 y 2024) el miércoles, 31 de mayo, memoria litúrgica de 

la Visitación de la Virgen María y conclusión del mes mariano. 

 

 Algunos de vosotros ya tenéis noticia de esta anunciada celebración universal pero 

mi comunicación de ahora es para concretar e invitar a todos a la oración  que, con este 

motivo, se organizará para toda la diócesis: 

 

 Fecha: 31 de mayo, a las 7 de la tarde 

 

 Lugar: Oratorio de la Virgen Blanca de la Academia en la Casa de la Iglesia. 

 

 Por supuesto, cada parroquia o comunidad religiosa puede proponer, además, una 

celebración similar en otros momentos, o varias, para su feligresía. Es más, conviene 

multiplicar los momentos de oración en favor de este acontecimiento extraordinario de la 

Iglesia universal. 

 

 A través del correo digital hacemos llegar los subsidios (en catalán y en castellano) 

que nos ha enviado la Comisión Episcopal de Liturgia. 

 

Agradezco vuestra asistencia y, sobre todo, vuestras oraciones. 

 

Recibid un atento saludo en el Señor. 

 

 

 

 

 

+ Salvador Giménez, obispo 

 

 

 

 


