¨
Juliol06 Des de Granada: «Me llamo Daniel, tengo 15 años .... con mucho
gusto me encantaria conocer a esta Sierva de Dios Lliberada Ferrarons y darla a
conocer por Andalucia para ver si muy pronto podemos verla en los Altares.
¨
Setembre06 Des de Granada: "¡Muchísimas gracias por todo el material
que me ha mandado a cerca de Lliberada Ferrarons! No hay biografia de ningún
Santo que yo haya leído que me haya gustado e impresionado tanto como la de
esta Santa, que aunque la Santa Sede no la haya declarado así, merece su
canonización pues su vida llena de dolor y sufrimientos dedicada a Dios es la mejor
prueba de su Santidad." Daniel García (Pinos Puente)

Donatius per a la Causa de Canonització de Lliberada Ferrarons:
De novembre de 2005 a octubre de 2006

Suma de donatius anònims, 400,55 ; Caixetes de les diferents esglésies,
1.029,99 ; Viacrucis a Sant Francesc, 212,39 ; Una devota, 1000 ; Donatiu
particular, 500 ; Marina Clotas, 5 ; Teresa Bofill i Puig, 300 ; P. Llagostera,
110 ; Carmen Isern Vilardell, 24 ; Lluís Juncà (Besalú), 20 ; Família P.C.,
50 ; Monestir Clarisses Divina Providència dOlot, 6000 ; Carmen Isern
Vilardell, 60 ; Marina Clotas, 10 ; Joan Colomer Sala, 60 ; C.V. 100 ; Josep
Roca i Baranera, 10 ; Narcís Junquera, 150 . A tots ells, MOLTES GRÀCIES.

ORACIÓN
PARA OBTENER DEL ESPÍRITU SANTO
LA CANONIZACIÓN DE LA SIERVA DE
DIOS LLIBERADA FERRARONS

¡Oh Espíritu Santo Divino!, consolador
y santificador de las almas. Ya que
adornaste el alma de la angelical
Lliberada Ferrarons, Carmelita Terciaria,
con el tesoro de tus dones, y ella, como
fiel administradora, los distribuyó a los
pobres y afligidos, pasando por el mundo
haciendo el bien; haz que, con su eficaz
intercesión a favor de nosotros
pecadores y gracias a sus prodigios,
experimentemos cuán suave y
confortador es tu amor, Señor.
Padrenuestro, avemaría, gloria.
Con aprobación eclesiástica.

Per a la comunicació de gràcies rebudes,
així com per a la remesa de donatius
a fi de sufragar les despeses
de la Causa de Canonització,
els interessats es poden adreçar a:
Vicepostulador:
Mn. Joan Baburés i Noguer
Cúria Diocesana , Plaça del Vi, 2
17004 GIRONA
Telf. 972 41 27 20 / 639 26 92 81
bisbatgirona@bisbatgirona.es
Causa Lliberada Ferrarons, Pares Carmelites
Verge del Portal, 10
17800 OLOT (GIRONA)
Telf. 972 26 05 93
C.A.M. (Caja de Ahorros del Mediterráneo)
2090.6964.83.0040068502

Podeu trobar informació a la pàgina web:
http://www.terra.es/personal/angerod/lliberadacat.htm

LLIBERADA
FERRARONS
Butlletí informatiu sobre la Causa
de Canonització de la Serventa de Déu
LLIBERADA FERRARONS I VIVÉS
model de joves obreres.
Terciària Carmelita
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Joan Llagostera

Cartes rebudes

IN MEMORIAM
Record agraït de Ramon Llongarriu i M. Dolors Baburés
Aquest any, ens han deixat persones que han estimat la serventa de Déu Lliberada Ferrarons,
i han treballat i han pregat per la seva causa.
Volem recordar, en primer lloc, el Sr. Ramon Llongarriu i Monsalvatge. A lany 1997 va
publicar el llibre «Lliberada (una vida i el seu ambient)». Un estudi acurat de la situació
social, laboral i ambiental de la ciutat dOlot a principis del s. XIX. El Sr. Llongarriu havia
format part de la Comissió per a la Celebració del II Centenari del Naixement de la Serventa
de Déu. Va ser ell qui va redactar lescrit per a lActe Institucional de commemoració que
es va celebrar el 21 de juny del 2003 a lAjuntament dOlot, i publicat en el butlletí n. 24.
Finalment ja no el pogué llegir personalment per manca de salut. Cal esmentar també que
ens va ajudar i animar en les reunions de la Comissió i ens va proporcionar material
bibliogràfic. És de justícia fer-ne memòria i agrair-ho públicament.
També, aquests dies, ens ha deixat la Sra. M. Dolors Baburés i Sirera, que com ja havien
fet la seva mare i la seva germana, mantenia ben viva lestimació a la Lliberada. De fet,
la seva besàvia paterna era cosina de la germana de la mare de Lliberada. Per tant, neren
família. Ella, conservava relíquies, estampes, figures, medalles, ... Va fer donació de diverses
publicacions i fotografies a larxiu de la Causa. Parlar amb ella era tornar a reviure amb
gran força i entusiasme uns fets i unes experiències ja passades. Ens parlava de les visites
a casa seva dels germans Mn. Domènec (biògraf) i Mn. Magí Balcells (entusiastes de la
causa), de la Sra. Carme Gotarde (fotògrafa), del P. Bartomeu M. Xiberta, P. Jaume
Llagostera (vicepostuladors), ... De quan, per Tots Sants, anaven a posar flors i a adornar
el nínxol del cementiri on estava enterrada Lliberada i les seves germanes. Quan emocionada
ens mostrava, dins el seu petit marc, la imatge de la serventa de Déu on va aparèixer,
sense cap explicació, una taca blanca, com si es tractés de la sagrada forma. Quan ens
contava com durant la guerra ella duia amagada aquesta imatge entre la roba perquè ningú
no la trobés, ...
Fem-ne, doncs, un record pietós i agraït. Per ells i per tots els qui han traspassat el llindar
de la vida de la terra per gaudir per sempre de la vida del cel.
Comissió per a la Causa de Beatificació de Lliberada Ferrarons

LLIBERADA FERRARONS, insigne terciària carmelita.
Des de fa poc, el Terç Orde Secular de la Mare de Déu del Carme a
Olot, treballa per recuperar la puixança que havia tingut en altres
temps a la nostra ciutat.
Tots els devots de Lliberada saben (perquè sempre sha dit) que va
ser terciària carmelita; però, el que alguns dells desconeixen és què
significa, què vol dir ser terciari.
Què és un terciari? Una persona civil o eclesiàstica secular que segueix
lespiritualitat dun orde aprovat, amb una constitució o regles especials
autoritzades per la Santa Seu.
LOrde del Carme per la butlla "Cum Nulla"
del Papa Nicolau V, de 1451, pot rebre per
a viure la seva espiritualitat i sota la seva
direcció, persones seculars, homes i dones.
Pel grau dincorporació a lOrde, els seus
membres constitueixen tres categories:
1) Membres del primer orde: els religiosos.
2) Membres del segon orde: les monges de
clausura.
3) Membres del tercer orde: les religioses
afiliades a lOrde, terciaris regulars, les
diverses congregacions o instituts que viuen
en comunitat i el Terç Orde secular o laïcal
(els terciaris i terciàries).
Tot laic, segons el Concili Vaticà II "en tant
que participa de la funció sacerdotal i reial
de Crist, té una missió activa a complir en
la vida i en lacció de lEsglésia".
La Regla del Terç Orde secular ha estat Sant Simó rep l'ESCAPULARI
promulgada per lactual Prior General, P.
Joseph Chalmers, el 8 de desembre de 2003. La seva elaboració ha
seguit un llarg procés que ha permès recollir fins lúltima legislació
eclesiàstica en aquest camp i posar en pràctica les experiències més
reeixides dels últims anys.
Per a poder tenir una visió aproximada de la Regla, reproduïm pels
que no la coneixen, líndex de les dues parts en que està estructurada:
Part I : Espiritualitat i carisma
Vocació a la santedat. Terç Orde Carmelità Seglar. Vincles amb el
Carmel. Crida particular del laic carmelità. Participació a la missió de
Jesús. Nota de secularitat. Participació del carisma de lOrde. La
dimensió contemplativa de la vida. Maria i Elies: presència, inspiració
i guia. Vida doració. Fraternitat. Servei.

Part II: Estatuts generals
Estructures: Característiques generals. Vida de fraternitat. Atenció
espiritual. Govern. Institució dels oficials. Administració de
béns.Pertinència i formació: Admissió. Formació. Professió. Apostolat.
Drets i obligacions.
El Terç Orde Secular garantitza als seus membres les línies essencials
de lespiritualitat carmelitana. Així, viure en obsequi de Jesucrist,
consagració a Maria, sentit contemplatiu de la vida, col·laboració a la
missió de lEsglésia, etc. garantitza, dic, el do carmelità, però no ofega
els carismes propis de la persona, sinó que els enriqueix.
Seria interessant un estudi fet per una persona docta i competent
sobre la possible correlació existent entre el carisma personal de la
serventa de Déu i la seva condició de terciària carmelita .
P. Lluís Bosch, O. Carm.

Assistent espiritual de lOrde Carmelità Seglar (TOC o terciaris)
i de la Confraria de lEscapulari del Carme (COF), dOlot.

Favors rebuts per mediació de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS
 Gracias Lliberada por todo lo que haces por mi. (Anònim)
 Dono gràcies a la Mare de Déu del Tura que per intercessió de la Serventa de Déu,
Lliberada Ferrarons, pel feliç naixement de la nostra neta i el restabliment de la nostra
neboda i demano, que les nostres filles, passin les oposicions, importants per la feina,
i la solució dun problema familiar. C.V.C. Olot.
 Per una gràcia rebuda. Sra. Teresa Bofill i Puig.
 Sóc una devota de Lliberada, li he demanat molts favors, un de molt important me
la concedit. Li estic molt agraïda. Espero que majudi amb altres també importants.
Li envio un donatiu. C.V. (Juliol 2006).
 És difícil resumir un llarg període de temps, intentaré però, fer entenedor el meu
objectiu. Quatre operacions de genoll en tres anys. Pel març del 2000: 1a operació,
1a pròtesi. En el quiròfan es va infectar el genoll. Any 2002: 2a operació, 2a pròtesi.
Persisteix la infecció local. Posteriorment sem diagnostica que em quedarà la cama
rígida pel temps que em resti de viure en aquest món. Any 2003: del dia 9 de gener
fins el 28 dabril, vaig estar ingressada a lHospital dOlot. Es van realitzar una 3a i
4a operació. Durant aquest incert període, vàrem pregar molt a nostre Senyor posant
per intercessora la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS. En acabar una
Novena en començàvem una altra... També varen pregar per lesmentada intenció,
el Grup de la Renovació Carismàtica Catòlica i moltes altres persones bones. La unió
fa la força a la presència el Senyor. La infecció va desaparèixer totalment i la
recuperació fou progressiva i molt satisfactòria de manera que lEquip de Drs. va
seleccionar aquest trauma ja superat, per presentar-lo a Congressos de medicina.
Actualment faig vida normal i camino també normal. Voldria animar-vos a confiar en
lACCIÓ DIVINA. La Pregària confiada, perseverant i humil sempre puja al Cel.. Déu
tot ho sap i tot ho pot. Déu vol que li preguem i sempre ens escolta. La Mare de Déu
ens ajuda ja que Ella és el model de la Pregària íntima i amorosa vers el seu FillJESÚS, vers DÉU. Demanem-li-ho. Gener 2006. Sor Maria Massana Mola, clarissa
dOlot, Girona.

