Traducció de les Lletres Apostòliques

Benet, bisbe, servent dels servents de Déu,
Al Venerable germà Joan Piris Frígola, fins ara bisbe de l’Església de Menorca, traslladat a la Seu de Lleida, salut i Benedicció Apostòlica.
Havent de nomenar un bisbe per a la Santa Església Catedral de Lleida, vacant per la renúncia de l’Excel·lentíssim
Senyor Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, un cop escoltat el consell de la Congregació per als Bisbes, m’ha semblat a mi,
Successor de sant Pere i Pare de tota l’Església, que tu, Venerable Germà, de qualitats i dots comprovades i molt expert
en el servei pastoral, ets la persona indicada per a regir l’Església de Lleida.
Així, doncs, fent ús de la Nostra suprema autoritat apostòlica, a tu, deslliurat ja dels lligams de la diòcesi de Menorca, et constituïm Bisbe de Lleida, amb tots els drets i deures que aquest ministeri comporta.
Aquestes Lletres Apostòliques cal que procuris siguin llegides al clergat i al poble d’aqueixa Seu lleidatana; a tots
ells, clergat i poble, els encoratgem a acollir-te amb joia i a mantenir-se sempre units a tu.
Finalment, preguem, Venerable Germà, perquè t’assisteixi sempre l’Esperit Sant amb els seus dons inefables, sostingut pels quals puguis tenir cura diligentíssima dels fidels que se t’han encomanat, de tal manera que tots ells, cada dia
amb més interès, cerquin el Crist, ja que és ell, per a nosaltres i per al món “el camí, la veritat i la vida” (Jn 14,6).
Que la pau de Crist, per intercessió de la Verge Maria, Mare de Déu del Carme, sigui sempre amb tu i amb tota la
comunitat lleidatana, per a Nos tan estimada.
Signat a Roma, a Sant Pere, el dia setze de juliol de l’any del Senyor dos mil vuit, quart del Nostre Pontificat.
Benet XVI
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