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Prolog
Hiszpania, 20 lipca 1936 roku. Od kilku dni w dotychczas pozornie
spokojnym aragoñskim miasteczku Barbastro narasta wrzenie marksistowskiej rewolucji. W nocy z 18 na 19 zawi¹za³ siê komitet rewolucyjny, którego „w³adz¹ wykonawcz¹” s¹ escopeteros, setki jakby wyros³ych spod ziemi
uzbrojonych bojówkarzy.
Pomimo zapewnieñ pu³kownika Villalby, komendanta koszar w Barbastro, prze³o¿eni seminarium duchownego Misjonarzy Klaretynów przeczuwaj¹ najgorsze. Gwa³towny przebieg wydarzeñ wskazuje, ¿e wkrótce zacznie siê i tutaj polowanie na duchowieñstwo. Ju¿ wczeœniej do ich uszu
dociera³y groŸby anarchistów, ¿e „po ksiê¿ach nie zostanie ¿aden œlad”.
Oto wybucha gromadzona latami nienawiœæ do kleru i wszystkiego co ma
zwi¹zek z religi¹.
AI cura, el primero (ksiêdza pierwszego). To uliczne has³o jak po¿ar
rozprzestrzenia siê po okolicy. Przepojeni komunistyczn¹ propagand¹ przedstawiciele rewolucyjnej w³adzy aresztuj¹ i rozstrzeliwuj¹ nie tylko duchownych i dzia³aczy Akcji Katolickiej, lecz i tych, u których znaleziono ró¿aniec
lub którzy oœmielili siê okazaæ sympatiê czy te¿ odruch solidarnoœci z przeœladowanymi. Za próbê obrony bitego podczas zatrzymania ksiêdza zostanie rozstrzelany Ceferino Jiménez Malla, sympatyczny Cygan, zwany potocznie el Pelé. Zginie 2 sierpnia, razem z ksiêdzem, którego chcia³ ratowaæ
i trzema prze³o¿onymi Misjonarzy Klaretynów.
W swojej nienawiœci do Boga, rewolucjoniœci posun¹ siê do wydania
rozkazu zlikwidowania krzy¿y z p³yt nagrobnych na miejscowym cmentarzu. Maj¹ to zrobiæ rodziny zmar³ych pod kar¹ wysokiej grzywny.
W myœl zasady „kto nie jest z nami, jest przeciw nam” wszyscy, którzy
nie wyrzekn¹ siê swoich przekonañ i nie wst¹pi¹ w szeregi rewolucji s¹
„faszystami”. A wiêc abajo con ellos – precz z nimi! Al cura, el primero.
To wszystko wydarzy siê za kilka dni. Wkrótce rozpêta siê piek³o wojny
domowej. Teraz jest poniedzia³ek, 20 lipca. Godzina pi¹ta po po³udniu.
W sutannie!
Szeœædziesiêciu escopeteros wdziera siê do seminarium Misjonarzy
Synów Niepokalanego Serca Maryi.
– Gdzie ukrywacie broñ?
– Nie mamy broni.
– Musicie mieæ. Wszyscy maj¹!
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– Ka¿cie wszystkim zejœæ na patio – stoj¹cy na czele grupy Eugenio
Sopena, jeden z nielicznych umiarkowanych cz³onków komitetu, zwraca
siê do prze³o¿onego seminarium.
– Tu nie ma broni ani polityki – odpowiada ojciec superior. – Jesteœmy
zakonnikami i nasze Konstytucje zabraniaj¹ nam nale¿eæ do jakiejkolwiek
partii.
Wspólnota gromadzi siê na dziedziñcu, zwanym „lunet¹”, na którym
seminarzyœci graj¹ zwykle w pi³kê lub spaceruj¹ w czasie rekreacji. Jest ich
szeœædziesiêciu: 39 kleryków w wieku 21 25 lat, wœród nich dwóch Argentyñczyków (ocalej¹), dwunastu braci (piêciu z nich zginie) i dziewiêciu ojców.
Na górze zosta³o trzech: chory seminarzysta Jaime Falgarona Vilanova (zostanie rozstrzelany 18 sierpnia jako przedostatni), 84 letni brat Joaquín Muñoz i opiekuj¹cy siê nimi brat Ramón Vall (obydwaj prze¿yj¹).
Zaczyna siê rewizja. Kilku uzbrojonych rewiduje ustawionych w szeregi
misjonarzy. Reszta przeszukuje dom – chaotycznie, dwu lub trzykrotnie
zagl¹daj¹c w te same miejsca. I nic. Nawet w szafce stoj¹cego zegara
niczego nie znajduj¹. A przecie¿ mówiono, ¿e zakonnicy coœ knuj¹, ¿e pe³no tu skrytek z amunicj¹, tajemnych przejœæ, zapadni. I ¿e wszystkie klasztory to fortece, do których wejœæ siê nie da, bo „kruki” mog¹ wysadziæ w
powietrze bramê razem z ludŸmi. Nie ma broni, wiêc zatrzymamy prze³o¿onych, a resztê rozpuœcimy, jak zrobiliœmy to z klaryskami i kapucynkami.
Niech wracaj¹ do domu – postanawiaj¹ „umiarkowani” z komitetu.
Ojcowie odpowiedzialni za dom: superior – o. Felipe de Jesús Munárriz
Azcona, prefekt Seminarium – o. Juan Díaz Nosti i ekonom – o. Leoncio Pérez
Ramos zostaj¹ pod siln¹ eskort¹ odprowadzeni do miejskiego wiêzienia.
Superior zd¹¿y poleciæ o. Nicasio Sierra Ucarowi, by wystara³ siê w
razie aresztowania ca³ej wspólnoty o umieszczenie chorych i starszych wiekiem u sióstr szarytek. Jeszcze ¿egna siê ze wszystkimi – Adiós, bracia.
Jeszcze jeden z seminarzystów pyta go:
– Ojcze, jeœli nas st¹d zabior¹, czy mamy iœæ ubrani po œwiecku czy w
sutannie?
– W sutannie! – brzmi ostatnie polecenie ojca Munárriz.
Tak siê te¿ stanie. Bêd¹ wiêzieni, zamordowani i pochowani w sutannach – symbolu ich wiernoœci Chrystusowi.
Jak baranki...
Wkrótce po escopeteros wdziera siê do seminarium duchownego mot³och. Jedna z kobiet, widz¹c ¿e poszukiwanie broni nie daje rezultatu, pod4

rzuca w seminaryjnym koœciele wielki, sk³adany nó¿. Sami rewolucjoniœci
orientuj¹ siê, ¿e jest to prowokacja i gro¿¹ kobiecie rozstrzelaniem. Wrogoœæ t³umu roœnie.
– Zabiæ ich! Po co siê z nimi cackaæ?! Powystrzelaæ kruki tu, na miejscu!
Coraz wiêkszy tumult. Sypi¹ siê wyzwiska i groŸby. S³abszy psychicznie seminarzysta Atanasio Vidaurreta (zginie ostatni) traci przytomnoœæ.
– Dobiæ go! – wrzeszczy t³um.
– Towarzysze! – to g³os Eugenio Sopeny. – Obiecujê wam, ¿e sprawiedliwoœci stanie siê zadoœæ. Ale nie mo¿emy dopuœciæ do jatki.
I rozkazuje uwiêziæ zakonników w kolegium ojców pijarów. Dwaj klerycy
– Falgarona i Vidaurreta oraz wiekowy brat Muñoz zostaj¹ zabrani do szpitala. Ojcu Luisowi Masferrerowi udaje siê wymkn¹æ. Zabiera Przenajœwiêtszy Sakrament z koœcio³a i domowej kaplicy. Korzystaj¹c z zamieszania
zdo³a jeszcze rozdaæ Komuniê Œwiêt¹. Przystêpuj¹ do niej wszyscy zakonnicy. Pozosta³e komunikanty chowa do walizeczki, któr¹ zabiera ze sob¹.
Prowadz¹ ich g³ównymi ulicami Barbastro. Oczom patrz¹cych z ukrycia, spoza firanek, ukazuje siê niezwyk³y widok – id¹cy trójkami misjonarze, skupieni jakby wracali od o³tarza, otoczeni przez uzbrojonych ludzi.
Szli jak baranki; pokorni i cisi– bêd¹ szeptaæ œwiadkowie. Jeden z niewielu
przechodniów, zaskoczony widokiem zdejmuje czapkê jak przed przechodz¹c¹ procesj¹ Bo¿ego Cia³a.
Ogrójec
W kolegium pijarów znajduje siê salka z rzêdami krzese³, scen¹, stoj¹cym na niej pianinem. Urz¹dzano tutaj przedstawienia dla dzieci i m³odzie¿y. Jest to suterena. W tym miejscu, przez ponad 3 tygodnie – szeœciu
starszych wiekiem i czterdziestu kleryków, poddawanych torturom psychicznym i moralnym, wystawionych na ludzk¹ ciekawoœæ i szyderstwa, cierpi¹cych w ponad 30 stopniowym upale z pragnienia i brudu, bêdzie siê przygotowywaæ na œmieræ. Nastrój panuj¹cy w tej sali – wiêzienia œwiadczy o niezwyk³ej, jak na ich m³ody wiek, duchowej dojrza³oœci. W przeœwiadczeniu,
¿e cierpi¹ dla Chrystusa, w ¿arliwej modlitwie, w radoœci z mêczeñstwa s¹
bliscy pierwszym chrzeœcijanom.
Wszyscy byli szczêœliwi i winszowali sobie jak Aposto³owie, ¿e zostali
uznani godnymi, by cierpieæ dla imienia Jezus – poda w swojej relacji Argentyñczyk Pablo Hall.
Jako misjonarze musieli oczywiœcie liczyæ siê ze œmierci¹. Dla nich
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mêczeñstwo by³o ukoronowaniem ¿ycia misyjnego. Gotowoœæ na jego przyjêcie wyra¿a pieœñ, która by³a ich hymnem, i któr¹ tak czêsto œpiewali w
seminaryjnym koœciele. Nuc¹ j¹ równie¿ teraz, pó³g³osem:
Jezu, Ty wiesz,
jestem Twoim ¿o³nierzem. U Twego boku, Panie,
do boju zawsze stanê. Zawsze z Tob¹
a¿ po ¿ycia kres; jeden sztandar
i jedna przyœwieca myœl: za Ciebie, Królu mój,
przelaæ serdeczn¹ krew...
za Ciebie, moja Królowo,
przelejê krew.
Ale mia³a to byæ œmieræ poniesiona na dalekich misjach. Mo¿e któregoœ dnia us³yszysz, ¿e twój brat Manuel jest w Chinach, a potem, byæ mo¿e,
¿e zgin¹³ za Chrystusa, wybaczywszy swoim nieprzyjacio³om. By³oby to dla
mnie najwy¿sze szczêœcie – napisa³ brat Manuel Martínez Jarauta do swojej
siostry 1 stycznia 1935 r. z seminarium w Alagón. Wielu z nich przeczuwa
jednak, i wyra¿aj¹ to w listach do swoich bliskich jeszcze przed przyjazdem
do Barbastro, ¿e idea³, w którym zostali wychowani spe³ni siê tutaj, w ojczystym kraju. Palma mêczeñstwa jest ju¿ w zasiêgu rêki. S¹ tego œwiadomi.
Mówi¹ o tym ocala³e notatki, listy, które cudem dotarty do rodzin, napisy.
Pisz¹ na czym i gdzie siê tylko da. Na opakowaniach czekolady, któr¹ im
dawano na œniadanie, na kartkach modlitewników, marginesach brewiarzy,
chusteczkach do nosa, na œcianach, stopniach estrady, wszêdzie tam gdzie
mog¹ dosiêgn¹æ. Nawet na taborecie od pianina, który potem ktoœ wyniesie
i z nara¿eniem ¿ycia przechowa. Stanowi on dzisiaj jeden z cennych eksponatów w Muzeum Mêczenników.
Niewiele z tego pisania zosta³o. Wiêkszoœæ papierów przechwyc¹ i spal¹
komuniœci, zamaluj¹ napisy na œcianach. W pamiêci œwiadków zachowaj¹
siê nastêpuj¹ce zdania: Przebaczamy naszym nieprzyjacio³om, Krew mêczeñska – nowym zasiewem dla chrzeœcijan, Wam, którzy bêdziecie naszymi katami przesy³amy nasze przebaczenie. Opatrznoœæ Bo¿a sprawi³a
jednak, ¿e ocala³o najwa¿niejsze: list po¿egnalny – ostatni dar dla ukochanego Instytutu oraz ich misjonarski „testament”. Dwaj zwolnieni Argentyñczycy, Pablo Hall i Atilio Parussini, przeka¿¹ prze³o¿onym Zgromadzenia
list wraz z chusteczk¹ przesi¹kniêt¹ potem z czó³ przysz³ych mêczenników. „Testament” dotrze do adresatów w bli¿ej nieznanych okolicznoœciach.
Modl¹ siê. W ma³ych grupkach, gdy¿ zabrania siê im modlitwy wspólnej, lub indywidualnie. Za ojczyznê, wykrwawiaj¹c¹ siê w wojnie „dwóch
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Hiszpanii” – tej biednej, robotniczej, wspieranej przez komunistyczn¹ miêdzynarodówkê i masoneriê z t¹ drug¹, opart¹ na starym ³adzie. Za œwiat pracy,
im, pochodz¹cym z ma³ych miasteczek i wsi tak przecie¿ bliski. Cierpi¹
nad odejœciem robotników od Boga, jakby Chrystus i Jego Koœció³ by³ winien spo³ecznej niesprawiedliwoœci. Pragn¹ ich nawrócenia. Modl¹ siê za
swoich bliskich, aby rych³¹ wiadomoœæ o ich œmierci przyjêli nie ze smutkiem i bólem, lecz z dum¹, ¿e Pan uzna³ ich godnymi mêczeñstwa.
Nie p³aczcie po mnie – napisze Salvador Pigem. – Jestem mêczennikiem Jezusa Chrystusa... Mamo, nie op³akujcie mnie. Jezus prosi mnie o
krew; wylejê j¹ z mi³oœci do Niego. Bêdê mêczennikiem, idê do nieba. Tam
na was czekam.
Modl¹ siê za siebie, aby wobec tylu prób jakim s¹ poddawani, nie popaœæ w apostazjê, by wytrwaæ w wiernoœci Chrystusowi do koñca, a¿ po
œmieræ.
Za oknami ci¹g³e krzyki: – Zabiæ ich! Zabiæ!
– Nie nienawidzimy was tylko wasz zawód, wasz¹ sutannê! Zdejmijcie
j¹, a bêdziecie jak my! Puœcimy was wolno!
– Hej, wy tam! Zabijemy was i zagrzebiemy w sutannie. Zgnijecie razem z t¹ wstrêtn¹ szmat¹. Œlad po was nie zostanie!
Podtrzymuj¹ na duchu bojaŸliwego José Blasco, przypominaj¹c mu, ¿e
„moc w s³aboœci siê doskonali”. Blasco boi siê mo¿e nie tyle samej œmierci
ile czasu, który dzieli go od niej. Modlitwa wspó³braci sprawi, ¿e odzyska
spokój wewnêtrzny. Os³aniaj¹ te¿ Estebana Casadevall przed zakochan¹ w
nim m³od¹ prostytutk¹, która uzna³a, ¿e jest uderzaj¹co podobny do gwiazdora filmowego Rudolfa Valentino i ca³e godziny stoi uczepiona okiennych
krat, aby zobaczyæ go i powiedzieæ:
– Jesteœ taki m³ody, przystojny. Szkoda ciê. Chcesz, pomogê ci uciec.
To co owej Trini dyktuje uczucie, inne kobiety przyby³e do Barbastro
wraz z „kolumnami kataloñskimi” traktuj¹ jako bojowe zadanie. Uwieœæ tych
m³odych, im samym pokazaæ, ¿e s¹ jak inni mê¿czyŸni, ¿e w ¿y³ach p³ynie
krew nie woda – myœl¹ kobiety. Uœmiechaj¹ siê do nich zalotnie, przybieraj¹
kusz¹ce pozy, ci¹gn¹ za sutannê. Okazji po temu nie brakuje. S¹ wpuszczane do œrodka pod byle pretekstem.
Koniecznie trzeba ich z³amaæ – planuj¹ rewolucjoniœci. – Oddzieliliœmy
ich od prze³o¿onych. Zabraniamy modliæ siê i œpiewaæ. Zakazaliœmy mszy i
komunii, gdy¿ z niej chyba czerpi¹ sw¹ si³ê. I co? Modl¹ siê i œpiewaj¹, tylko
po cichu. Hostie nosi³ im ten ich kucharz, a¿ mu zabroniliœmy wchodzenia do
sali. Pomyœleæ, to jeden z nas, a nie chce uznaæ, ¿e jest biedn¹ wyzyskiwan¹
ofiar¹, s³u¿¹cym. Upiera siê, ¿e jest takim samym zakonnikiem – „tylko trochê inaczej”. G³upi ten brat Vall, czy tamci go tak omamili? A teraz hostie
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przemycaj¹ im w bu³kach ci przeklêci pijarzy, co zostali na piêtrze. Za nich
te¿ siê weŸmiemy jak przyjdzie czas. Oni wszyscy myœl¹, ¿e o niczym nie
wiemy. Ta ich pisanina na przyk³ad. Trzeba byæ naiwnym, ¿eby j¹ schowaæ w
dzbanie. Na szczêœcie kobiety w kuchni s¹ nam pos³uszne i spali³y te papierki. Co do jednej nie jesteœmy pewni, czy czegoœ nie schowa³a i nie wynios³a.
Straszyliœmy tych m³odych, ¿e ich zabijemy jeœli nie wypr¹ siê wiary w tego
swojego Chrystusa i nie pójd¹ z nami na front. Cztery? Nie, wiêcej razy udawaliœmy, ¿e ich rozstrzeliwujemy. Najlepiej ten numer wychodzi „Grabarzowi”.
Mo¿na umrzeæ ze strachu. A oni nic. Niektórym proponowaliœmy wolnoœæ.
Odmówili. Twardzi. Nieugiêci. Wci¹¿ szepcz¹ te swoje paciorki. Fanatycy!
Zobaczymy, jak bêd¹ umieraæ. A mo¿e...?
Noc¹ stra¿nicy otwieraj¹ drzwi. Pó³nagie kobiety przeœlizguj¹ siê miêdzy œpi¹cymi wiêŸniami.
– Oni naprawdê s¹ œwiêci –powie jedna z nich do swojej kole¿anki po
kilku takich „wycieczkach”.
Prze³o¿eni
Jest 2 sierpnia. Niedziela. Godzina druga nad ranem. Do celi w klasztorze sióstr kapucynek, dok¹d z miejskiego wiêzienia przeniesiono trzech
prze³o¿onych wraz z 350 innymi wiêŸniami, wpadaj¹ stra¿nicy. Jeden z nich
trzyma kwit wystawiony przez komitet rewolucyjny, upowa¿niaj¹cy do rozstrzelania 20 osób. Wœród nich znajduj¹ siê oo. Munárriz Azcona, Díaz Nosti i Pérez Ramos. Klaretyni powoli siê zbieraj¹, odmawiaj¹c zgodnie z regu³¹
modlitwy poranne.
– Szybciej! Czekaj¹ na was – niecierpliwi siê stra¿nik. – Przecie¿ muszê porz¹dnie na³o¿yæ sutannê – replikuje o. Díaz.
– Tam gdzie idziecie, nie bêdziecie jej potrzebowali. Po niespe³na godzinie, wiêŸniowie zwi¹zani po dwóch, otoczeni escopeteros, przekraczaj¹ bramê cmentarza. Do³¹cza do nich druga grupa – ksiê¿y i œwieckich. Ustawiaj¹
ich przed murem, tu¿ za wejœciem, po prawej stronie g³ównej alejki... Salwa.
Nie wszyscy gin¹ od razu. Oprawcy pozwalaj¹, by ich ofiary wykrwawi³y siê.
Za to, ¿e jestem zakonnikiem...
Poniedzia³ek, 10 sierpnia. Jeden z uwiêzionych m³odych klaretynów
pisze list godny mêczennika Koœcio³a czasów pierwszych chrzeœcijan:
Ukochana Mamo, Babciu, kochane Rodzeñstwo! Piszê do was w wielkim rozradowaniu duszy, a Pan wie, ¿e nie k³amiê, by wam przekazaæ (mó8

wiê to wobec nieba i ziemi), ¿e Pan jest ³askaw w³o¿yæ w me rêce palmê
mêczeñstwa. B³agam was, i to jest mój testament, byœcie otrzymawszy mój
list œpiewali Panu, wielbi¹c Go i chwal¹c za wielki dar mêczeñstwa, jaki jest
³askaw mi udzieliæ.
Jesteœmy uwiêzieni od 20 1ipca –ca³a nasza wspólnota. Osiem dni temu
rozstrzelali ju¿ Ojca Superiora i dwóch innych prze³o¿onych. Szczêœliwi – oni
i my, którzy pójdziemy w ich œlady. Nie zamieni³bym wiêzienia na dar czynienia cudów, ani mêczeñstwa na apostolat, który by³ marzeniem mego ¿ycia.
Bêdê rozstrzelany za to, ¿e jestem zakonnikiem i nale¿ê do duchowieñstwa – czyli za wyznawanie wiary Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Dziêki sk³adajmy Ojcu, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.
Ramón Illa, C.MF.
Barbastro, 10. VIII. 1936
P.S. Nie wiem, którego dnia zostaniemy rozstrzelani.
Wydaje siê jednak, ¿e w tygodniu, który siê dzisiaj rozpocz¹³.
I jeszcze dopis:
Bardzo proszê o przekazanie tego listu mojej matce: Maria Salina, Plaza Mayor 15, Bellvis (Lerida) lub, poniewa¿ nie jestem pewny losu moich
bliskich w tych rewolucyjnych dniach, bêdê zobowi¹zany za przes³anie go
panu Antonio Monrabá.
A na odwrocie zdanie proste, ciep³e, takie w³aœnie jakie siê pisze do
mamy: Œpimy na pod³odze, ale dobrze.
Tê niepojêt¹ dla nas, cierpi¹cych na uwi¹d duchowy katolików schy³ku
XX wieku, radosn¹ atmosferê mêczeñstwa wyrazi podobnymi s³owami Pablo Hall, jeden ze zwolnionych Argentyñczyków:
Byliœmy szczêœliwi, ¿e mo¿emy cierpieæ dla Boga, bowiem mieli nas
zabiæ tylko dlatego, ¿e byliœmy zakonnikami, ksiê¿mi lub kandydatami do
kap³añstwa.
Niech wyst¹pi szeœciu!
Œroda, 12 sierpnia. Salka teatralna w kolegium oo. pijarów. Godzina
wpó³ do czwartej nad ranem. Trzask otwieranych drzwi. WiêŸniowie zrywaj¹
siê ze snu. Wpada piêtnastu uzbrojonych rewolucjonistów. Zapalaj¹ wszystkie lampy. W ich œwietle widaæ rzucone na pod³ogê zwoje sznurów przesi¹kniêtych ludzk¹ krwi¹.
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– Gdzie superior?
– Ojca Superiora oddzielili od nas zanim zostaliœmy aresztowani.
– No to niech wyst¹pi szeœciu najstarszych wiekiem. Ze sceny, na
której spali schodz¹ kolejno ojcowie: Nicasio Siewa Ucar, Sebastian Calvo
Martínez, Pedro Cunill Padrós, José Pavón Bueno, brat Gregorio Chirivas
Lacambra i subdiakon Wenceslao Claris Vilaregut. Maj¹ 46, 33, 33, 27, 56 i
29 lat.
Krêpuj¹ im z ty³u rêce, a potem wi¹¿¹ za ³okcie po dwóch. Ojciec Secundino Ortega García, który zosta³ na scenie, wyci¹ga nad nimi d³oñ i
wypowiada s³owa rozgrzeszenia: Absolvo vos a peccatis vestris.
– Czy mogê o coœ prosiæ? – pyta o. Pedro Cunill. – Nie ma czasu. Co
ksi¹dz chce?
– Nie wiemy dok¹d nas zabieracie. Czy mo¿emy wzi¹æ jak¹œ ksi¹¿kê
na drogê?
– Niczego wam nie trzeba. Tam, dok¹d was zawioz¹ bêdziecie mieli
wszystko – odpowiada jeden z milicianos, zaciskaj¹c mu wiêzy.
– No, ju¿. Wychodziæ!
W sali zostaje czterdziestu – trzydziestu oœmiu kleryków i dwóch ojców, niewiele od nich starszych. Widz¹ jak ich wspó³bracia w otoczeniu
escopeteros id¹ przez plac w kierunku zaparkowanej po drugiej stronie ciê¿arówki. Gdy samochód rusza, zbieraj¹ siê w k¹cie sceny, by modliæ siê ku
tych szeœciu, którzy ich poprzedz¹ w drodze do nieba, i za siebie. Czuli. ¿e
nadchodzi ich czas.
Krótko potem, za siedem czwarta – podaje w relacjach Pablo Hall –
us³yszeliœmy seriê g³oœnych strza³ów; oto dokona³a siê chwalebna tragedia.
S¹dziliœmy, ¿e sta³o siê to na cmentarzu w Barbastro. PóŸniej jednak dowiedzieliœmy siê, ¿e nie tam, tylko na jednym z zakrêtów drogi prowadz¹cej
do Sariñeny, gdzieœ na trzecim kilometrze. Przed rozstrzelaniem po raz
ostatni powiedzieli im rewolucjoniœci, ¿e daruj¹ im ¿ycie, jeœli wyrzekn¹ siê
wiary, a potem dobili ich strza³em z pistoletu w skroñ. Poczekali a¿ siê
wykrwawi¹, ¿eby nie poplamiæ ciê¿arówki i szosy.
Zw³oki wywieziono na cmentarz i wrzucono do rowu, zasypuj¹c je niegaszonym wapnem i ziemi¹ oraz polewaj¹c wod¹.
S³ychaæ tylko œwiêty szept modlitw...
Siódma rano. Do salki wchodzi jeden z cz³onków komitetu ze zbrojn¹
obstaw¹. Spisuje nazwiska i wiek pozosta³ych wiêŸniów. To by³a czarna
lista, – napisze Atilio Parussini – mêczeñski katalog, wed³ug którego bêd¹
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wywo³ywani noc po nocy. Jemu i Pablo Hallowi dzieñ wczeœniej zagwarantowano, ¿e zostan¹ zwolnieni. Nie mog³em w to uwierzyæ, bo kilka dni temu
komitet z Barbastro rozstrzela³ dwóch cudzoziemców, œwieckich dzia³aczy
stowarzyszeñ katolickich.
Od momentu sporz¹dzenia czarnej listy czterdziestu klaretynów gorliwie sposobi siê do mêczeñstwa. Spêdzamy dzieñ w religijnej ciszy, przygotowuj¹c siê na jutrzejsz¹ œmieræ. S³ychaæ tylko œwiêty szept modlitw w tej
sali, bêd¹cej œwiadkiem naszej udrêki. Jeœli rozmawiamy to po to, by podtrzymaæ siê wzajemnie na duchu. byœmy umieli zgin¹æ jak mêczennicy; jeœli
modlimy siê to po to, by przebaczyæ. Odpuœæ im, Panie, bo nie wiedz¹ co
czyni¹ – czytamy s³owa Faustino Péreza napisane na taborecie od pianina.
Przebaczaj¹ sobie winy, obejmuj¹ siê w braterskim uœcisku, ca³uj¹
wzajemnie stopy. Hall nalega, ¿eby przekazali Zgromadzeniu pami¹tkê po
sobie. Pocz¹tkowo odmawiaj¹, by unikn¹æ choæby cienia pró¿noœci. W koñcu
daj¹ siê przekonaæ, ¿e chodzi o pami¹tkê rodzinn¹. Bior¹ wiêc chusteczkê
o. Nicasio Sierry, rozstrzelanego kilka godzin temu, ca³uj¹ i kolejno przecieraj¹ ni¹ czo³a, jak spracowani robotnicy, mówi¹c: To poca³unek, który dajê
ukochanemu Zgromadzeniu za szczêœcie umierania na jego ³onie. Na dalsze proœby Halla przekazuj¹ mu, jako przysz³e relikwie, przedmioty nale¿¹ce do szeœciu rozstrzelanych wspó³braci. Ze swoich rzeczy daj¹ jednak
niewiele, zawsze z zastrze¿eniem, ¿e powinny s³u¿yæ jedynie jako pociecha dla ich rodzin.
Popo³udnie. Nikt nie liczy godzin, ¿yj¹ jak w gor¹czce. Tyle jeszcze
myœli chcia³oby siê utrwaliæ, przekazaæ Zgromadzeniu, które mi³uj¹ i czcz¹
jak matkê... Z tego w³aœnie dnia pochodzi wiêkszoœæ zachowanych notatek
oraz napisy na taborecie i œcianach.
Jose Amorós i Esteban Casadevall sk³adaj¹ œluby wieczyste – sub conditione – na rêce o. Secundino Ortegi. Pod koniec dnia czterdziestu misjonarzy redaguje po¿egnalny list do Zgromadzenia. Podpisuj¹ go wszyscy,
dodaj¹c has³a bliskie sercu ka¿dego z nich.
12 sierpnia 1936 r. w Barbastro. Szeœciu naszych wspó³braci jest ju¿
mêczennikami. My te¿ wkrótce nimi bêdziemy, lecz przedtem chcemy potwierdziæ, ¿e umieramy, przebaczaj¹c tym, którzy odbieraj¹ nam ¿ycie i
ofiarujemy je za nawrócenie siê œwiata pracy, za ostateczne królowanie Koœcio³a katolickiego, za nasze umi³owane Zgromadzenie i za nasze kochane
rodziny. To ostatni dar dla Zgromadzenia od jego synów–mêczenników.
Faustino Pérez, którego rêk¹ skreœlony jest ten list, dopisuje rodzaj
post scriptum:
Niech ¿yje Zgromadzenie, œwiête, przeœladowane i mêczeñskie. ¯yj nieœmiertelne, ukochane Zgromadzenie; dopóki twoi synowie bêd¹ wiêzieni,
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tak jak my w Barbastro, nie w¹tp w to, ¿e twój los jest wieczny. Gdybym móg³
by³ walczyæ w twoich szeregach. Niech Bóg bêdzie b³ogos³awiony.
Do zobaczenia w niebie!
Minê³a œroda. Jest noc z 12 na 13 sierpnia. Zegar na katedralnej wie¿y
wybija pó³noc. Znowu drzwi otwieraj¹ siê z trzaskiem. Znów dwudziestu uzbrojonych rewolucjonistów wpada do sali. Znowu sznury przesi¹kniête krwi¹
rozstrzelanych maj¹ spêtaæ kolejne ofiary czerwonego terroru.
– Uwaga! – wrzeszczy Mariano Abad, znany z okrucieñstwa „Grabarz”.
– Niech wyst¹pi¹ wszyscy powy¿ej dwudziestu szeœciu lat!
Odczekuje chwilê.
– Nie ma nikogo? No, to powy¿ej dwudziestu piêciu! Znowu nikt siê nie
zg³asza. „Grabarz”, wœciek³y, ka¿e zapaliæ wszystkie œwiat³a. Wyci¹ga z
kieszeni bluzy „czarn¹ listê”. Przebiega j¹ oczami, udaj¹c ¿e czyta. Jest
pó³analfabet¹. ¯eby siê nie skompromitowaæ wobec tych „paniczyków” w
sutannach, oddaje listê innemu miliciano.
Wyczytywani zeskakuj¹ kolejno ze sceny i ustawiaj¹ siê w szeregu
pod œcian¹.
– Jestem! Obecny! Jestem! –odzywaj¹ siê z radoœci¹. Wi¹¿¹ im rêce z
ty³u, a potem zwi¹zuj¹ – jak poprzednio – po dwóch i wyprowadzaj¹ z sali.
Ich twarze – relacjonuje Parussini – mia³y nadprzyrodzony, trudny do
opisania wyraz.
Juan Echarri odwraca siê w drzwiach:
– ¯egnajcie, bracia! Do zobaczenia w niebie!
– Adiós, hasta el cielo! – odpowiada mu dwadzieœcia g³osów z sali.
Jeden z rewolucjonistów gasi œwiat³a, œmiej¹c siê szyderczo:
– Wy tutaj, macie ca³y dzieñ, ¿eby jeœæ, bawiæ siê i tañczyæ. Korzystajcie, bo jutro o tej samej porze przyjdziemy po was i wyprowadzimy na spacerek. Ha, ha! – na cmentarz! A teraz spaæ!
W rzeczywistoœci jeszcze dwa dni musz¹ min¹æ, aby i oni odbyli swoj¹
drogê krzy¿ow¹ na ulicach Barbastro i w³asn¹ Golgotê na miejscu stracenia.
Ciê¿arówka œmierci opuszcza plac wype³niony mimo nocnej pory wrzaskliwym t³umem i skrêca na szosê do Hueski. Potem zbacza w kierunku Sariñeny.
– Niech ¿yje Chrystus Król!
– Niech ¿yje! –nios¹ siê w powietrzu okrzyki misjonarzy.
– Jezu, Ty wiesz...
za Ciebie, Królu mój...
za Ciebie, moja Królowo...
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Dalsze s³owa pieœni t³umi¹ wœciek³e uderzenia kolbami. Ciê¿arówka
zatrzymuje siê oko³o dwustu metrów za s³upem oznaczaj¹cym trzeci kilometr. Tu¿ za ni¹ staje piêæ samochodów z przywódcami komitetu i plutonem egzekucyjnym. Ustawiaj¹ je w pó³kr¹g tak, by ich reflektory oœwietlmy
skrawek podnó¿a schodz¹cego ku szosie pagórka. WiêŸniowie nie mog¹
zejœæ z wysokiej platformy. Escopeteros zrzucaj¹ ich wiêc jak worki na ziemiê. Œwiat³a reflektorów koncentruj¹ siê na klêcz¹cych postaciach w sutannach. S³ychaæ cykanie œwierszczy.
– Dajê wam ostatni¹ szansê – ostry g³os „Grabarza” dociera do w³aœciciela pobliskiego pola, nocuj¹cego razem z trzema robotnikami w spichlerzu, zwanym wie¿¹ La Jaqueta.
– Czy pójdziecie z nami przeciwko faszystom? – Niech ¿yje Chrystus Król!
– Wo³ajcie: niech ¿yje rewolucja! – Niech ¿yje Chrystus Król!
Huk salwy wstrz¹sa powietrzem. Jest dok³adnie za dwadzieœcia pierwsza w nocy – czwartek 13 sierpnia. Po chwili s³ychaæ dwadzieœcia pojedynczych strza³ów – tiros de gracia, dobijaj¹ce rannych.
Teraz cia³a musz¹ siê wykrwawiæ. Czterdziestu oprawców wspina siê w
kierunku „wie¿y”.
– B³agam, nie mówcie, ¿e to ja jestem w³aœcicielem – zwraca siê Antonio Pueyo do swoich pomocników.
– Otwórzcie i dajcie im piæ, ile tylko zechc¹. Nieproszeni goœcie rozsiadaj¹ siê z kubkami wina. Sypi¹ siê przechwa³ki, kawa³y, grubiañskie s³owa.
Ch³opi, mimo ¿e dr¿¹ jeszcze ze strachu, pilnie nadstawiaj¹ uszu, aby poznaæ choæby czêœæ prawdy.
– Trzeba widzieæ, jak ci ludzie umieraj¹. Szkoda, ¿e nie s¹ z nami –
mówi jeden z escopeteros. Wielu mu przytakuje.
***
Uwiêzieni misjonarze trwaj¹ na modlitwie. Prosz¹ Pana, by da³ ich wspó³braciom ³askê wytrwania do koñca. Dwóch odmawia ró¿aniec. S³ysz¹c strza³y
zmieniaj rozwa¿anie tajemnic bolesnych na chwalebne. Inny odmawia Magnificat – dwadzieœcia razy, za ka¿dego brata.
***
Dwie godziny póŸniej „Grabarz” daje rozkaz powrotu do Barbastro.
– No, jazda! Jeszcze musimy jechaæ na cmentarz, wrzuciæ ich do rowu.
Kilku z was ma tutaj wróciæ rano i zasypaæ œlady krwi.
Ch³opi patrz¹ za odje¿d¿aj¹cymi. O brzasku zejd¹ na pobocze drogi.
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Na skrwawionej ziemi ujrz¹ przedmioty nale¿¹ce do zamordowanych: obrazki, modlitewniki, czyjeœ st³uczone okulary, but zerwany z nogi...
Najpiêkniejszy diadem
Czwartek, 13 sierpnia. Godzina druga w nocy. Kilku rewolucjonistów
wchodzi do sali, aby uprzedziæ Pablo Halla i Atilio Parussiniego, ¿e maj¹
byæ gotowi, gdy¿ wczesnym rankiem przyjedzie po nich samochód.
Czas, który nam zosta³ spêdziliœmy na modlitwie i po¿egnaniach z pozosta³ymi dwudziestoma braæmi. Ze ³zami w oczach, mi³oœci¹ i szacunkiem, ale i z zazdroœci¹, ca³owaliœmy rêce i czo³a, które ju¿ wkrótce mia³
ozdobiæ najpiêkniejszy na œwiecie diadem – mêczeñstwo.
Oni go nie posi¹d¹. Opatrznoœæ Bo¿a wyznaczy³a im inne zadanie.
Maj¹ ¿yæ jako naoczni œwiadkowie mêczeñstwa swoich wspó³braci, jako
depozytariusze ich ostatniej woli. Chocia¿ igie³ka zazdroœci k³uje ich serca
gdy Ramón Illa mówi:
Jacy biedni i nieszczêœliwi jesteœcie, ¿e nie mo¿ecie umrzeæ œmierci¹
mêczeñsk¹ za naszego Pana. A Faustino Pérez, zadziorny jak na górala
przysta³o, prosi: Przeka¿cie Ojcu Genera³owi, ¿e bêdê kapitanem ostatniej
wyprawy i¿ przez ca³¹ drogê bêdziemy œpiewaæ i wznosiæ radosne okrzyki
na czeœæ Jezusa, Maryi i naszego Zgromadzenia.
Godzina wpó³ do szóstej rano.
– Wy dwaj, wychodŸcie! Samochód czeka – wo³aj¹ stra¿nicy.
– ¯egnajcie, bracia!
– Nie zapomnijcie przekazaæ Prze³o¿onym tego, o co was prosiliœmy!
– B¹dŸcie spokojni. Nie zapomnimy.
– Czyœcie dobrze schowali nasz list po¿egnalny? –pyta szeptem Faustino Pérez, ca³uj¹c na po¿egnanie obydwu Argentyñczyków.
W odpowiedzi otrzymuje uœmiech. Uœmiech przez ³zy.
Szósta rano. Hall i Parussini wsiadaj¹ do poci¹gu, który ich zawiezie
do Barcelony.
To Twoi synowie...
Pozostali przy ¿yciu klaretyni s¹dz¹, ¿e to ich ostatni dzieñ na ziemi. Pisz¹
na opakowaniu czekolady „testament”, bêd¹cy przejmuj¹cym œwiadectwem ich
mi³oœci do Boga, Koœcio³a i Zgromadzenia. Jej blask opromienia nie tylko wiêzienn¹ teraŸniejszoœæ, ale i przysz³oœæ ukochanej przez nich Wspólnoty.
Umi³owane Zgromadzenie! Przedwczoraj, jedenastego sierpnia, szeœciu
naszych braci wielkodusznie odda³o ¿ycie, jak przysta³o na mêczenników;
dzisiaj, trzynastego sierpnia, dwudziestu osi¹gnê³o palmê mêczeñstwa, a jut14

ro, czternastego, my pozostali oczekujemy œmierci. Bogu niech bêdzie chwa³a! Bogu niech bêdzie chwa³a! Jak¿e godnie i bohatersko zachowuj¹ siê Twoi
synowie, umi³owane Zgromadzenie. Dzieñ mija nam na dodawaniu sobie ducha przed czekaj¹cym nas mêczeñstwem i modlitwach za naszych nieprzyjació³ oraz za nasz ukochany Instytut. Kiedy nadchodzi moment wywo³ania nazwisk ofiar, wszyscy odczuwamy œwiêty spokój i pragnienie us³yszenia swojego, by móc wyst¹piæ i stan¹æ w szeregu wybranych. Oczekujemy tej chwili ze
szlachetn¹ niecierpliwoœci¹. Kiedy nadchodzi, widzimy jak jedni ca³uj¹ sznury, którymi s¹ krêpowani i s³yszymy jak inni kieruj¹ s³owa przebaczenia do
uzbrojonej gromady. Kiedy jad¹ ciê¿arówk¹ na miejsce egzekucji dyszymy
jak wo³aj¹: niech ¿yje Chrystus Król! A wœciek³y t³um odkrzykuje: niech umiera! Ale nic nie jest w stanie ich zastraszyæ. To Twoi synowie, umi³owane Zgromadzenie, którzy wœród karabinów i pistoletów odwa¿aj¹ siê wo³aæ w drodze
ku œmierci: niech ¿yje Chrystus Król! Jutro nasza kolej i ju¿ mamy has³o;
bêdziemy wznosiæ okrzyki na czeœæ Serca naszej Matki; Chrystusa Króla,
Koœcio³a Katolickiego i Twoj¹, Zgromadzenie –Matko nas wszystkich. Wspó³bracia prosz¹, ¿ebym to ja wznosi³ okrzyki, a oni bêd¹ na nie odpowiadaæ.
Bêdê wo³a³ co si³, a Ty, ukochane Zgromadzenie, os¹dŸ z naszych entuzjastycznych wiwatów ile mi³oœci mamy ku Tobie, nawet w chwilach bólu i œmierci.
Umieramy szczêœliwi; nikt z nas nie odczuwa lêku ani ¿alu. Wszyscy
umieramy prosz¹c Boga, by krew, która wyp³ynie z naszych ran nie by³a
krwi¹ pomsty, lecz krwi¹, która – czerwona i ¿ywa – bêdzie kr¹¿yæ w Twoich
¿y³ach i o¿ywiaæ Twój rozwój i rozkwit na œwiecie.
¯egnaj, ukochane Zgromadzenie! Twoi synowie, mêczennicy z Barbastro pozdrawiaj¹ Ciê z wiêzienia i ofiaruj¹ Tobie swój ból i udrêkê w ca³opalnej
ofierze pokutnej za nasze u³omnoœci i na œwiadectwo naszej mi³oœci wiernej,
szczodrej i wiecznej. My, jutrzejsi mêczennicy pamiêtamy, ¿e giniemy w
przededniu Wniebowziêcia. Jaka¿ to pami¹tka! Umieramy za to, ¿e nosimy
sutannê – dok³adnie w dniu, w którym na³o¿yliœmy j¹ po raz pierwszy.
Mêczennicy z Barbastro. W imieniu wszystkich – ostatni i najmniej
godny Faustino Pérez, C.M.F
Niech ¿yje Chrystus Król! Niech ¿yje Serce Maryi! Niech ¿yje Zgromadzenie! ¯egnaj, umi³owany Instytucie! Idziemy do nieba, by wstawiaæ siê za
Tob¹. Adiós, adiós!
Niech ¿yje Wniebowziêcie!
Pi¹tek, 14 sierpnia. Œmieræ nie przychodzi w zapowiedzianym terminie.
Przed nimi jeszcze ca³a doba, poniewa¿ nigdy nie rozstrzeliwano za dnia.
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Co myœl¹, co czuj¹, czekaj¹c na opóŸniaj¹c¹ siê egzekucjê? Eduardo Ripoll zostawia napis z dat¹ 15 sierpnia i kreœli przy niej krzy¿yk:
Panie! Z ca³ego serca wybaczam wszystkim moim nieprzyjacio³om i
pragnê, by moja krew obmy³a grzechy, jakie zosta³y pope³nione w mêczeñskim Barbastro.
Pó³noc. Krzyki na placu. S³ychaæ nadje¿d¿aj¹c¹ ciê¿arówkê œmierci. A
wiêc ich mêczeñstwo dokona siê w œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny. Bogu niech bêdzie chwa³a!
Po raz trzeci drzwi otwieraj¹ siê z trzaskiem, by przepuœciæ gromadê
escopeteros, zbrojnych w karabiny, pistolety, zakrwawione sznury, przekonanych o s³usznoœci swojej „misji”.
Klaretyni wstaj¹. Niejaki Torrente, zastêpuj¹cy „Grabarza” odczytuje
nazwiska z czarnej listy. WiêŸniowie z czci¹ ca³uj¹ pêta sztywne od krwi
ich poprzedników. Sami wyci¹gaj¹ rêce do ty³u, aby u³atwiæ ich wi¹zanie.
– Zaczekajcie! – Torrente zwraca siê do swoich towarzyszy. – Dajmy im
ostatni¹ szansê. Co wybieracie: iœæ na front i walczyæ z faszystami, czy
œmieræ przez rozstrzelanie?
Iœæ na front to eufemizm, oznaczaj¹cy wyparcie siê wiary i powo³ania. Zapada chwila ciszy. I ju¿ s³ychaæ odpowiedŸ udzielon¹ jasnym, czystym g³osem:
– Wolimy umrzeæ za Boga i Hiszpaniê!
Escopeteros rzucaj¹ siê na misjonarzy i krêpuj¹ im rêce, a¿ krew wytryskuje z nadgarstków. Rozwœcieczeni spokojem, jaki zachowuj¹ ofiary,
szarpi¹ nielitoœciwie i popychaj¹, wi¹¿¹c ich po dwóch i wyprowadzaj¹ na
plac. Tam, przy zaparkowanych samochodach czeka na nich „Grabarz”.
– Proponujê wam uk³ad. Nie myœlcie, ¿e was oszukujê. Je¿eli pójdziecie
walczyæ z faszystami i wyrzekniecie siê waszej religii, darujemy wam ¿ycie.
Nikt mu nie odpowiada. „Grabarz” ponawia propozycjê. Poniewa¿ milcz¹,
wybucha:
– No, dobra! Koniec zabawy! W³aŸcie na ciê¿arówkê i ¿eby mi siê nie
powtórzy³o to ca³e „niech ¿yje Chrystus Król”, bo jak us³yszê, to ³eb wam
rozwalê.
Kln¹c wsiada do szoferki. Pozostali milicianos ³aduj¹ wiêŸniów, wrzucaj¹c ich do œrodka, jednych na drugich. Zamykaj¹ tyln¹ klapê. Kolumna
samochodów wyrusza z placu, mija ulice Barbastro.
– Niech ¿yje Chrystus Król! – przez warkot motorów przebija siê g³os
Faustino Péreza.
– Niech ¿yje!
„Grabarz” ka¿e zatrzymaæ ciê¿arówkê. Wspina siê na platformê i kolb¹
karabinu bije le¿¹cych misjonarzy gdzie popadnie – w g³owê, twarz, piersi.
Faustino otrzymuje potê¿ny cios, który niemal roz³upuje mu czaszkê. Od16

g³osy uderzeñ, przekleñstwa, sporadyczne okrzyki bólu mieszaj¹ siê z wo³aniem:
– Niech ¿yje Serce Maryi!
– Niech ¿yje Wniebowziêcie! – Niech ¿yje Chrystus Król! – Niech ¿yje
papie¿!
Samochody zbli¿aj¹ siê do miejsca, w którym rozstrzelano poprzednich mêczenników. Na tle ciemnego nieba góruje La Jaqueta. Antonio Pueyo i trzej pomagaj¹cy mu ¿niwiarze czuwaj¹ przy oknie. Powtarza siê dantejska scena sprzed dwóch dni. Wszystko dzieje siê oko³o dwustu metrów
od „wie¿y”. Nocne powietrze dobrze niesie g³osy. S³ychaæ nawet akty strzeliste odmawiane przez klaretynów.
„Grabarz” raz jeszcze przedstawia swoj¹ „ofertê”. Odpowiada mu gromki okrzyk:
– Niech ¿yje Wniebowziêcie!
Salwa. Potem druga. Na czyichœ ustach zamieraj¹ s³owa przebaczenia. Obserwuj¹cy z „wie¿y” ch³opi widz¹, jak misjonarze osuwaj¹ siê z klêczek na ziemiê, niczym kos¹ podciêty ³an. Jedni zaciskaj¹ w rêce krucyfiks, drudzy ró¿aniec. Po chwili – tiros de gracia. Trwa dobijanie ofiar...
***
– Ci m³odzi mogli siê uratowaæ. Wszyscy! – jeden z milicianos popija
piwo na kru¿ganku wiêzienia, biegn¹cym od strony rzeki Vero. Tutaj w³aœnie
zbieraj¹ siê po skoñczonych egzekucjach, ¿eby odpocz¹æ i omówiæ ich
przebieg. Piwo przyjemnie ch³odzi spieczone gard³o.
– Gdyby tylko zrzucili sutannê i zaparli siê wiary – koñczy, ci¹gn¹c
kolejny ³yk.
***
Œwita... ¯niwiarze unosz¹ z miejsca kaŸni dalsze relikwie...
Piêædziesi¹ty, piêædziesi¹ty pierwszy
Sobota, 15 sierpnia. Szpital w Barbastro. Lekarze nie mog¹ d³u¿ej chroniæ
trzech klaretynów, którzy znaleŸli siê tutaj z racji choroby. Wczesnym wieczorem przychodz¹ po nich wys³annicy komitetu.
– Przenosimy ich do wiêzienia – wyjaœniaj¹ sucho bezradnym lekarzom.

17

***
Trzy dni póŸniej. Wtorek, 18 sierpnia. Œrodek nocy. Do celi wchodzi
kilku milicianos:
– Falgarona, Muñoz, Vidaurreta! Zbieraæ siê!
– Popatrz na tego! – wola jeden z nich, wskazuj¹c na brata Muñoza.
– Ale grat! Co z nim zrobimy? – Ten niech zostanie.
***
Reflektory samochodów rzucaj¹ oœlepiaj¹ce œwiat³o na ziemiê uœwiêcon¹ krwi¹ zamordowanych klaretynów. ¯niwiarze z La Jaqueta widz¹ dwie
postacie w sutannach. M³odzi zakonnicy klêcz¹ zwi¹zani, przyroœniêci do
siebie jak bracia syjamscy.
– Wyrzekniecie siê wiary? – pyta przywódca plutonu egzekucyjnego.
– Niech ¿yje Zgromadzenie!
– Niech ¿yje Ojciec Za³o¿yciel!
Padaj¹ strza³y... Jaime Falgarona i Atanasio Vidaurreta zamykaj¹ orszak id¹cych do nieba Synów Niepokalanego Serca Maryi – 51 mêczenników z Barbastro.
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Aneks

Noty biograficzne mêczenników

19

o. Felipe de Jesús Munárriz Azcona
prze³o¿ony wspólnoty, 61 lat
Ur. 4.02.1875 roku w Allo (Navarra) w ubogiej, wielodzietnej rodzinie
ch³opskiej. Trzej synowie wst¹pili do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów:
Julian, który z czasem zosta³ konsultorem generalnym, Felipe i Saturnino,
pracuj¹cy na misjach w Gwinei Hiszpañskiej.
Felipe wst¹pi³ do seminarium Synów Niepokalanego Serca Maryi w wieku
11 lat. Pierwsze œluby z³o¿y³ w 1891 r. W czasie studiów seminaryjnych
odznacza³ siê zdolnoœciami, pracowitoœci¹ i zrównowa¿eniem. Cechowa³a
go tak¿e pobo¿noœæ i optymizm. Mia³ szczególne nabo¿eñstwo do Najœwiêtszej Maryi Panny. Dziêki przymiotom umys³u i charakteru otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie przed ukoñczeniem 23 roku ¿ycia. Wkrótce potem powa¿ne
schorzenie nogi przyku³o go na d³u¿szy czas do ³ó¿ka. Odwiedzaj¹cy go
wspominali, ¿e budowa³ ich pogod¹ ducha i spokojem.
Jego praca skierowana by³a zawsze na formowanie wewnêtrznych postaw. By³ wychowawc¹ alumnów (lata 1898-1919), a nastêpnie pracowa³ w
zarz¹dzie wspólnot klaretyñskich (1919-1936). Jako prze³o¿ony troszczy³
siê o dobro powierzonych mu zakonników - by³ otwarty, dostêpny, promieniuj¹cy g³êbok¹ duchowoœci¹, entuzjazmem i prawdziwie synowsk¹ mi³oœci¹ do swego zgromadzenia. Czêsto mo¿na by³o go spotkaæ w oratorium,
gdzie odmawia³ ró¿aniec i rozwa¿a³ stacje Drogi Krzy¿owej. Dziêki swoim
walorom nadawa³ tak¿e ton modlitwom wspólnotowym.
Osi¹gn¹³ palmê mêczeñstwa 2 sierpnia w pierwszej grupie rozstrzelanych.

20

o. Juan Díaz Nosti
konsultor i prefekt alumnów, 56 lat
Ur. 18.02.1880 roku w Oviedo (Anturia) w ubogiej, religijnej rodzinie.
Jego rodzice przenieœli siê do Sant Martí de Provensals niedaleko Barcelony. Tu ch³opiec pozna³ misjonarzy z klaretyñskiego kolegium Gracia. Poci¹gnê³o go ich przyk³adne ¿ycie. Do seminarium wst¹pi³ maj¹c 13 lat. W
czasie studiów wyró¿nia³ siê zdolnoœciami i pracowitoœci¹. Uczy³ siê z prawdziw¹ pasj¹. „By³ nad wiek dojrza³y. Wyczuwa³o siê w nim powagê osoby
doros³ej” - wspomni póŸniej jeden z seminaryjnych kolegów. Mimo tej cechy
by³ uœmiechniêty i sympatyczny. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1906 r.
w Saragossie.
W seminariach duchownych w Cerverze i Alagón wyk³ada³ etykê i teologiê moraln¹. Przez trzy lata by³ superiorem w Calatayud. Nastêpnie przez
osiemnaœcie lat (1916-1934) prowadzi³ wyk³ady z zagadnieñ moralnych dla
m³odych kap³anów w Aranda de Duero. Od 1934 r. pracowa³ w seminarium w
Barbastro jako prefekt alumnów i wyk³adowca teologii moralnej. Charakteryzowa³y go szerokoœæ spojrzenia i optymizm. Uczy³ w sposób jasny i przystêpny. Dziêki duchowej g³êbi i wewnêtrznej równowadze klerycy cenili go i szanowali. On pierwszy zda³ sobie w pe³ni sprawê z gro¿¹cego zak³adowi klaretyñskiemu niebezpieczeñstwa. Tak¿e on przygotowa³ alumnów do tego co
mia³o nast¹piæ.
Zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ 2 sierpnia w pierwszym etapie rozstrzeliwañ.

21

o. Leoncio Pérez Ramos
ekonom wspólnoty, 60 lat
Ur. 12.09.1875 roku w Muro de Aguas (La Rioja) w ubogiej ch³opskiej
rodzinie. By³ ostatnim z szeœciorga dzieci. W wieku 14 lat wst¹pi³ do seminarium duchownego Misjonarzy Klaretynów razem z dwoma kolegami z tej
samej wsi. Profesjê z³o¿y³ 20 sierpnia 1893 r. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 1 wrzeœnia 1901 r. Ze wzglêdu na s³abe zdrowie pracowa³ pocz¹tkowo w
sanatorium w Olesa de Montserrat, a nastêpnie w ró¿nych wspólnotach
jako ekonom. W pracy duszpasterskiej ukocha³ w szczególny sposób sprawowanie sakramentu pokuty. Nazywano go „wiêŸniem konfesjona³u”. By³
cz³owiekiem skromnym, go³êbiego serca i zdrowego rozs¹dku.
Rozstrzelany zosta³ razem z prze³o¿onym wspólnoty i prefektem studiów 2 sierpnia.

22

o. Sebastián Calvo Martínez
wyk³adowca seminarium, 33 lata
Ur. 20.01.1903 roku w Gumiel de Izán (Burgos). Jego powo³anie kap³añskie, odczuwane ju¿ w latach dzieciêcych, wzmocni³o siê pod wp³ywem miejscowego proboszcza. Kontakt z rekolekcjonist¹, o. Janarizem zaowocowa³
decyzj¹ wst¹pienia do seminarium Misjonarzy Klaretynów w 1915 r. Z³o¿y³
profesjê 15 sierpnia 1920 r. By³ zdolny, obowi¹zkowy i pobo¿ny. Z powodu
choroby nie ukoñczy³ studiów w okreœlonym terminie. Œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ w 1928 roku. Wyk³ada³ historiê i ³acinê w seminariach w Barbastro,
Cerverze i Calatayud. Od 1934 r. podj¹³ siê nadto g³oszenia rekolekcji.
Na wiadomoœæ o uwiêzieniu ojca i brata napisa³ do rodziny: Dziœ nadszed³ czas, by iœæ do wiêzienia za przekonania religijne. W tym samym
dniu, 20 czerwca 1936 r., a wiêc miesi¹c przed swoim aresztowaniem wys³a³ inne listy, w których zwraca uwagê nastêpuj¹ce zdanie: Nie wolno upadaæ na duchu. Je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ, trzeba byæ gotowym ponieœæ œmieræ mêczeñsk¹.
Zosta³ rozstrzelany 12 sierpnia w drugiej grupie mêczenników.

23

Wenceslao María Clarís Villaregut
subdiakon, 29 lat
Ur. 3.01.1907 roku w Olost de Ilusanés (Barcelona) w zamo¿nej ch³opskiej rodzinie. Z domu rodzinnego wyniós³ pobo¿noœæ. Kiedy dowiedzia³ siê
o krwawych przeœladowaniach religijnych w Meksyku i mêczeñskiej œmierci
klaretyna o. Sola mia³ zawo³aæ: Obym to ja dozna³ takiego szczêœcia! Wst¹pi³ najpierw do seminarium diecezjalnego, byæ mo¿e pod wp³ywem wuja
ksiêdza, który pracowa³ w Brazylii. Jako alumn wykazywa³ siê uzdolnieniami
i pracowitoœci¹. Kolejne lata studiów koñczy³ z najwy¿sz¹ ocen¹. W 1926 r.
poprosi³ jednak o przeniesienie do seminarium Misjonarzy Klaretynów. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1927 r. Na czwartym roku musia³ studia przerwaæ ze
wzglêdu na z³y stan zdrowia. W 1930 r. prze³o¿eni skierowali go do seminarium w Alagón, gdzie zlecono mu opiekê nad postulantami i prowadzenie z
nimi codziennych zajêæ. Nastêpnie przeniesiony zosta³ do Barbastro. Zachowa³a siê o nim opinia jako o cz³owieku pogodnym, us³u¿nym i troszcz¹cym siê o dobro innych.
Poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ 12 sierpnia w drugiej grupie rozstrzelanych.

24

o. Pedro Cunill Padrós
wyk³adowca seminarium, 33 lata
Ur. 17.03.1903 roku w Vic (Barcelona) w wielodzietnej rodzinie kupieckiej. Po œmierci ¿ony ojciec zawar³ ponownie ma³¿eñstwo. Z obu zwi¹zków
doczeka³ siê czternaœciorga dzieci, z których piêcioro wybra³o stan duchowny. Najstarszy brat pragn¹³, by Pedro poszed³ w jego œlady i zosta³ ksiêdzem
diecezjalnym. Dlatego poczyni³ starania, aby móg³ uczêszczaæ do seminarium œw. Józefa i uczyæ siê jako ekstern. Jednak¿e Pedro mia³ powo³anie
misjonarskie. Po prze³amaniu oporów ze strony rodziny wst¹pi³ do Zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca Maryi. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1920 r.
W czasie studiów by³ ca³kowicie poch³oniêty nauk¹. Wykazywa³ du¿e uzdolnienia w dziedzinie homiletyki. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1927 r.
Pracê duszpastersk¹ rozpocz¹³ w Barcelonie. Wkrótce otrzyma³ nominacjê na prefekta postulatu i wyk³adowcê historii Koœcio³a w seminariach w
Cerverze i Alagón. W latach 1932-1933 zarz¹dza³ seminarium diecezjalnym
w Barbastro, powierzonym administracji jego zgromadzenia. Tutaj, w sierpniu 1933 r. prze¿y³ pierwsz¹ napaœæ ze strony podburzonego przez komunistów t³umu. Kolejne dwa lata pracowa³ w Solsonie, lecz pod koniec 1935 r.
powróci³ do Barbastro na poprzednie stanowisko.
Odda³ ¿ycie 12 sierpnia w drugiej grupie skazanych.

25

br. Gregorio Chirivás Lacambra
56 lat
Ur. 24.04.1ri80 roku w Siétamo (Huesca) jako syn robotnika sezonowego. Po œmierci rodziców obowi¹zek wychowania przejêli wujostwo z Barbastro. W wieku 12 lat zg³osi³ siê do Zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca Maryi. Profesjê brata zakonnego z³o¿y³ 3 paŸdziernika 1897 r. Jego prostota i wewnêtrzna pogoda zjednywa³y mu sympatiê cz³onków wspólnot, w
których przebywa³. Pracowa³ g³ównie jako zakrystian i krawiec. Opiekowa³ siê
równie¿ chorymi wspó³braæmi. Prowadzi³ g³êbokie ¿ycie wewnêtrzne.
Rozstrzelano go 12 sierpnia w drugiej grupie straconych.

26

o. José Pavón Bueno
wyk³adowca seminarium, 27 lat
Ur.19.01.1909 roku w Cartagenie (Murcja) w rodzinie g³êboko religijnej.
Jako ch³opiec by³ ministrantem w tamtejszej katedrze, w której pracowali
klaretyni. U nich pobiera³ te¿ lekcje ³aciny i muzyki. Do seminarium zg³osi³
siê w wieku 17 lat. Profesjê z³o¿y³ 2 lutego 1927 r., a œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 24 lutego 1934 r. Cechowa³a go du¿a kultura osobista oraz pogodne
i bezpoœrednie usposobienie. Wartoœci te u³atwia³y mu pracê z m³odzie¿¹
zakonn¹. Do seminarium w Barbastro przyjecha³ kilka dni przed wybuchem
rewolucji.
Zosta³ rozstrzelany 12 sierpnia w drugiej grupie mêczenników.

27

o. Nicasio Sierra Ucar
wyk³adowca seminarium, 45 lata
Ur.11.10.1890 roku w Cascante (Navarra) w rodzinie wielodzietnej. Pobo¿noœæ wyniós³ z domu rodzinnego. Wczeœnie zrodzi³o siê w nim powo³anie zakonne. Do seminarium Misjonarzy Klaretynów wst¹pi³ w wieku 12 lat.
Wp³yw na tê decyzjê mia³y nauki g³oszone przez ksiêdza z tego zgromadzenia. Profesjê z³o¿y³ w 1907 r. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w Saragossie
w 1915 r. Propagowa³ dobr¹ prasê katolick¹, widz¹c w niej istotn¹ formê
apostolatu.
Jestem ju¿ ksiêdzem-pisa³ do swojej siostry zakonnicy. - Codziennie
sprawujê Mszê œw. Módl siê, abym nigdy tego nie czyni³ z rutyny. Pragn¹³
byæ rekolekcjonist¹, lecz prze³o¿eni powierzyli mu funkcjê wyk³adowcy seminarium. Dopiero po trzech latach móg³ siê poœwiêciæ g³oszeniu S³owa
Bo¿ego w ca³ej niemal Hiszpanii. W jednym z listów napisa³: Proœmy Boga,
by zaradzi³ z³u, które nam zagra¿a... i b¹dŸmy spokojni i pe³ni ufnoœci,
pamiêtaj¹c, ¿e jesteœmy w Jego rêku. Musimy byæ prawdziwymi zakonnikami, przestrzegaæ regu³y, a wtedy wszystko bêdzie dobrze.
Po aresztowaniu prze³o¿onych stan¹³ na czele uwiêzionej wspólnoty.
Zgin¹³ 12 sierpnia w drugiej grupie rozstrzelanych.

28

José Maria Amorós Hernández
alumn, 23 lata
Ur. 14.01.1913 roku w Puebla Larga (Walencja). Po œmierci ojca przeniós³ siê z matk¹ do Játivy. Tam uczêszcza³ do szko³y prowadzonej przez
klaretynów. Do seminarium wst¹pi³ w wieku 12 lat. By³ pilny, obowi¹zkowy i
kole¿eñski. Szczególne zami³owanie wykazywa³ do muzyki. Wyró¿nia³ siê
jako organista i dyrygent chóru.
Kilka dni przed wybuchem rewolucji rodzina przys³a³a bilet kolejowy, by
u³atwiæ mu powrót do domu. Nie skorzysta³ z niego, gdy¿ nie chcia³ roz³¹czaæ siê ze swymi braæmi. Pragn¹³ dzieliæ z nimi wspólny los. 12 sierpnia, w
wiêzieniu, razem z Estebanem Casadevall z³o¿y³ œluby wieczyste.
W przededniu œmierci napisa³: Poniewa¿, tak jak œw. Tereska od Dzieci¹tka Jezus, nie mo¿emy wykonywaæ naszego œwiêtego pos³annictwa na
ziemi... przybli¿ymy niebo czyni¹c dobro na ziemi. W liœcie po¿egnalnym
do Zgromadzenia skreœli³ bliskie sobie has³o: Niech ¿yje Serce Jezusa!
Rozstrzelany zosta³ 15 sierpnia w czwartej grupie mêczenników.

29

José María Badía Mateu
alumn, 23 lata
Ur. 30.09.1912 roku w Puigpelat (Tarragona) w rodzinie wielodzietnej.
Spoœród oœmiorga dzieci czworo wst¹pi³o do zakonu: Jose i jego trzy siostry. Ju¿ wczeœnie pojawi³y siê oznaki jego powo³ania. Do seminarium zg³osi³ siê w wieku jedenastu lat za rad¹ wuja, który by³ klaretynem. Profesjê
z³o¿y³ w 1928 r. W czasie studiów seminaryjnych interesowa³ siê szczególnie filozofi¹. Wykazywa³ tak¿e talent dziennikarski. Jego artyku³y publikowano w ró¿nych periodykach katolickich. W Barbastro mia³ ukoñczyæ studia i otrzymaæ œwiêcenia kap³añskie. W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia napisa³: Niech ¿yj¹ Przenajœwiêtsze Serca Jezusa i Maryi?
Zgin¹³ 15 sierpnia w czwartej grupie.

30

Juan Baixeras Berenguer
alumn, 22 lata
Ur. 21.11.1913 roku w Castelltersol (Barcelona). Czterech synów z tej
rodziny wst¹pi³o do zakonu. Id¹c w œlady starszego brata Miguela zg³osi³
siê w wieku 12 lat do seminarium klaretynów. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia
1930 r. By³ zdolny i pracowity, obdarzony pogodnym usposobieniem. Wykazywa³ du¿e zainteresowanie rysunkiem. Do Barbastro przyjecha³ 1 lipca
1936 r. Dwadzieœcia dni póŸniej zosta³ z ca³¹ wspólnot¹ aresztowany. Tego
samego dnia zatrzymano w innej miejscowoœci jego brata Miguela, którego
cztery dni póŸniej zamordowano.
Sk³adaj¹c swój podpis na liœcie do Zgromadzenia Juan napisa³: Niech
¿yj¹ Przenajœwiêtsze Serca Jezusa i Maryi! Na chusteczce nakreœli³ s³owa
do brata z innego zgromadzenia: Bêdê siê tob¹ opiekowa³ z nieba. Zbaw
wiele dusz.
Rozstrzelano go 15 sierpnia w czwartej grupie mêczenników.

31

Javier Luis Bandrés Jiménez
alumn, 23 lata
Ur. 3.12.1912 roku w Sanguesa (Navarra) w rodzinie stolarza. £askê
powo³ania zakonnego odczu³ ju¿ w dzieciñstwie. Do seminarium Misjonarzy
Niepokalanego Serca Maryi wst¹pi³ w wieku 13 lat, byæ mo¿e pod wp³ywem
wuja klaretyna. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. W czasie studiów wykazywa³ du¿e zdolnoœci homiletyczne. Gromadzi³ ustawicznie materia³y do
przysz³ych kazañ, bowiem pragn¹³ siê poœwiêciæ g³oszeniu S³owa Bo¿ego.
Nauczy³ siê stenografii i maszynopisania. Pasjonowa³ siê tak¿e literatur¹,
pisa³ wiersze. By³ zdolny, przedsiêbiorczy, chocia¿ brakowa³o mu czasem
wytrwa³oœci. Prze³o¿eni i koledzy oceniali go pozytywnie. Wielokrotnie myœla³em - pisa³ 18 marca do rodziny - ¿e najwiêkszym szczêœciem by³oby dla
mnie przypieczêtowaæ mi³oœæ do naszego Pana w³asn¹ krwi¹. W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia przekaza³: Ofiarowujê krew za zbawienie dusz.
Zgin¹³ 13 sierpnia w trzeciej grupie straconych.

32

José María Blasco Juan
alumn, 24 lata
Ur. 2.01.1912 roku w Játiva (Walencja) w rodzinie sadownika. Pierwsze
oznaki powo³ania kap³añskiego rodzice potraktowali jako dzieciêcy kaprys.
Chc¹c wypróbowaæ syna, ojciec wys³a³ go na rok do Walencji, do pracy w
sklepie wuja. Poniewa¿ ch³opiec nie poniecha³ zamiaru wst¹pienia do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, rodzice wyrazili zgodê. Profesjê z³o¿y³ 15
sierpnia 1929 r. Prze³o¿eni i koledzy pamiêtaj¹ go jako seminarzystê pilnego, uczynnego i mi³ego. Wykazywa³ szczególne zami³owanie do biblistyki.
Chocia¿ w dniu z³o¿enia profesji przeczuwa³, ¿e udzia³em jego bêdzie œmieræ
mêczeñska, w wiêzieniu przeszed³ ciê¿k¹ próbê. Mêczeñstwo - mówi³ wspó³braciom ze smutkiem - jest nadzwyczajn¹ ³ask¹ i wymaga szczególnej pomocy od Boga. Ja tej ³aski w sobie nie czujê. Koledzy odpowiedzieli mu:
Gdy przyjdzie na nas ta godzina, nie bêdziemy pozostawieni samym sobie.
Te s³owa oraz ich modlitwy sprawi³y, ¿e Jose prze³ama³ kryzys i odzyska³
entuzjazm oraz pe³ne zaufanie do Boga. W liœcie po¿egnalnym przekaza³:
Umieram za Zgromadzenie i za zbawienie dusz.
Zgin¹³ 15 sierpnia w czwartej grupie mêczenników.

33

José Brengaret Pujol
alumn, 23 lata
Ur. 18.01.1913 roku w San Jordi Desvalls (Gerona) w ubogiej ch³opskiej
rodzinie. Dwóch synów wst¹pi³o do zakonu. Obaj zginêli œmierci¹ mêczeñsk¹
w 1936 r. Pod wp³ywem rekolekcji g³oszonych przez klaretyna, José w wieku 11 lat zg³osi³ siê do seminarium tego zgromadzenia. Profesjê z³o¿y³ 15
sierpnia 1929 r. Na skutek ciê¿kiego zapalenia plac straci³ rok studiów. Poza
obowi¹zuj¹cymi przedmiotami interesowa³ siê literatur¹, szczególnie poezj¹. Pisa³ wiersze do kilku czasopism zakonnych. Zachowa³ siê jego utwór
zatytu³owany Pamiêci mojej œwiêtej matki. W wiêzieniu napisa³: Wybaczam
wszystkim moim wrogom. Je¿eli Bóg chce ofiary z mego ¿ycia, z radoœci¹
je oddajê. ¯egnam siê z moi ojcem i braæmi. Je¿eli Bóg pragnie przyj¹æ
mnie do nieba spotkam tam moj¹ matkê. Sk³adaj¹c swój podpis pod listem
po¿egnalnym skreœli³: Niech ¿yje Jezus Chrystus Odkupiciel! Niech ¿yje
Serce Maryi!
Pad³ pod kulami plutonu egzekucyjnego 13 sierpnia w trzeciej grupie
mêczenników.

34

Rafael Briega Morales
alumn, 23 lata
Ur. 24.10.1912 roku w Saragossie. Rodzice jego umarli gdy mia³ 13 lat.
Opiekowa³y siê nim siostry zakonne ze szpitala, w którym umar³a jego matka. Pewnego dnia wpad³o mu w rêkê czasopismo wydawane przez klaretynów. Poprosi³ siostry o kontakt z nimi. Po nied³ugim czasie wst¹pi³ do
seminarium. Profesjê z³o¿y³ w 1930 r. By³ zdolny, pobo¿ny, uczynny, kole¿eñski, chocia¿ trzyma³ siê nieco na uboczu. Szybko i ³atwo uczy³ siê jêzyków obcych. Poza ³acin¹ i grek¹ zna³ francuski, angielski, niemiecki, portugalski, w³oski i chiñski. Po œwiêceniach kap³añskich mia³ wyjechaæ na misje do Chin. Ostatnie jego s³owa, które Pablo Hall przekaza³ do Rzymu
brzmia³y: Powiedz ojcu Fogued, ¿e skoro nie mogê pojechaæ do Chin, tak
jak zawsze tego pragn¹³em, ofiarujê z radoœci¹ moj¹ krew za misje w Chinach. Bêdê siê za nie modli³ z nieba. W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia napisa³: Niech ¿yje Serce Maryi!
Rozstrzelany zosta³ 15 sierpnia w czwartej grupie mêczenników.

35

br. Manuel Buil Lalueza
22 lata
Ur. 30.08.1914 roku w Abizanda (Huesca). Do klasztoru klaretynów wst¹pi³
w póŸniejszym nieco wieku. Œluby zakonne z³o¿y³ w 1934 r. Usposobienie
mia³ ¿ywe, ale potrafi³ je opanowaæ dziêki ascezie i braterskiemu poœwiêceniu. Odznacza³ siê pracowitoœci¹. Pod listem po¿egnalnym do Zgromadzenia dopisa³: Niech ¿yje Barbastro katolickie!
Zgin¹³ od kul 13 sierpnia w trzeciej grupie zamordowanych.

36

Antonín María Calvo Calvo
alumn, 23 lata
Ur. 2.09.1912 roku w Gumiel del Mercado (Burgos) w licznej rodzinie
drobnokupieckiej. Mimo i¿ rodzice byli g³êboko religijni sprzeciwiali siê pocz¹tkowo zamiarowi syna wst¹pienia do zakonu. Po prze³amaniu ich oporów w wieku 12 lat wstêpuje do seminarium Misjonarzy Klaretynów. Profesjê
z³o¿y³ 15 sierpnia 1929 r. By³ seminarzyst¹ zdolnym i pilnym. Wyró¿nia³ siê
szczególniej w zagadnieniach biblijnych i w œpiewie gregoriañskim. Wystêpowa³ jako solista w Kaplicy Królewskiej w Cerverze oraz w katedrze w
Barbastro. Uczy³ siê greki i hebrajskiego, by móc lepiej poznaæ Pismo œw. Z
racji swej si³y fizycznej pracowa³ jako ogrodnik i dba³ o czystoœæ domu.
Maj¹c ju¿ ukoñczone studia, w Barbastro czeka³ na przyjêcie œwiêceñ kap³añskich. W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia napisa³: Moj¹ krew, Panie Jezu, przelewam za Ciebie i za zbawienie dusz.
Odda³ ¿ycie 13 sierpnia w trzeciej grupie ofiar.

37

Tomás Capdevila Miró
alumn, 22 lata
Ur. 5.05.1914 roku w Maldá (Lérida) w doœæ zamo¿nej rodzinie ch³opskiej. Liczne by³y w niej powo³ania kap³añskie i zakonne. Tomás mia³ dwanaœcioro rodzeñstwa. Decyzja wst¹pienia do seminarium Synów Niepokalanego Serca Maryi nie tyle by³a umotywowana zachêt¹ ze strony dwóch
wujów klaretynów, co prze¿yciem rekolekcji g³oszonych przez jednego z
misjonarzy tego zgromadzenia. Mia³ wówczas 10 lat. Profesjê z³o¿y³ 15
sierpnia 1930 r. W czasie studiów odznacza³ siê osi¹gniêciami w nauce,
pobo¿noœci¹ i pos³uszeñstwem. Do Barbastro prze³o¿eni przenieœli go na
pocz¹tku lipca 1936 r. Zachowa³ siê tekst pisany przez niego 12 sierpnia:
Jak Jezus Chrystus umieraj¹c na krzy¿u wybaczy³ swoim nieprzyjacio³om,
tak i ja umieram œmierci¹ mêczennika, wybaczaj¹c im z ca³ego serca i
obiecujê, ¿e w szczególny sposób ,bêdê siê wstawia³ za nimi i za ich rodzinami. Ze Zgromadzeniem po¿egna³ siê nastêpuj¹ co: Niech ¿yje spo³eczne
królowanie Jezusa Chrystusa Robotnika!
Zosta³ rozstrzelany 13 sierpnia w trzeciej grupie mêczeñskiej.

38

Esteban Casadevall Puig
alumn, 23 lata
Ur. 8.03.1913 roku w Arguelaguer (Gerona). Formacjê religijn¹ wyniós³ z
domu rodzinnego. Do Zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca Maryi
wst¹pi³ w 12 roku ¿ycia. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. W czasie studiów seminaryjnych da³ siê poznaæ od jak najlepszej strony: zdolny, pracowity, ca³y wysi³ek wk³ada³ w formacjê wewnêtrzn¹ i naukow¹. W archiwum
Zgromadzenia zachowa³a siê notatka: By³ jednym z najwiêkszych talentów.
Charakteryzowa³ siê spokojem, ³agodnoœci¹, sk³onnoœciami do refleksji,
chocia¿ dochodzi³a dosyæ czêsto do g³osu druga strona jego natury -przedsiêbiorczoœæ i zapa³. Zawsze znajdowa³ siê w czo³ówce entuzjastów. W wiêzieniu by³ g³ównym obiektem prowokacji podejmowanych przez kobiety publiczne. Œwiadek Pablo Hall, zwolniony Argentyñczyk, przytoczy³ jego s³owa wypowiedziane w przededniu œmierci: Z ufnoœci¹ oczekujê spe³nienia
siê obietnicy, któr¹ Przenajœwiêtsza Maryja Panna da³a tym, co umieraj¹
wierni Zgromadzeniu. Kilka godzin przed œmierci¹, razem z Jose Amorós,
z³o¿y³ œluby wieczyste - „sub conditione” - na rêce o. Secundino Ortegi. W
liœcie do Zgromadzenia napisa³: Niech ¿yje Niepokalane Serce Maryi!
Zgin¹³ 13 sierpnia w trzeciej grupie rozstrzelanych.

39

br. Francisco Castán Messeguer
25 lat
Ur. 1.02.1911 roku w Fonz (Huesca). Rodzice przekazali mu pobo¿noœæ i prawoœæ charakteru. Uczêszcza³ do szko³y prowadzonej przez siostry karmelitanki. Uczy³ siê nadto u swojej babki, która by³a emerytowan¹
nauczycielk¹. Do zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów wst¹pi³ w wieku 17
lat. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. Zachowa³y siê o nim pozytywne œwiadectwa prze³o¿onych. Postêpowanie bez zarzutu - prostolinijny, weso³y, czysty. Nigdy nie widzia³em go zagniewanym. By³ pokorny i zawsze pos³uszny.
We wspólnocie w Barbastro by³ furtianem. Œluby wieczyste mia³ z³o¿yæ w
uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP.
Zabity zosta³ 15 sierpnia w czwartej grupie mêczenników.
W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia przekaza³ nastêpuj¹c¹ myœl:
Czeœæ najwy¿sza Panu Bogu. Nigdy nie myœla³em, ¿e bêdê godzien tak
niezwyk³ej ³aski.

40

Eusebio Codina Millá
alumn, 21 lata
Ur. 7.12.1914 roku. w Albesa (Lérida) w rodzinie wielodzietnej. Czterech
synów zosta³o zakonnikami - jeden marianinem, trzej klaretynami. Do seminarium wst¹pi³ w wieku 11 lat. Profesjê z³o¿y³ po osi¹gniêciu wieku kanonicznego w 1930 r. By³ zdolny i sumienny. Do spraw zwi¹zanych z formacj¹
intelektualn¹ i duchow¹ podchodzi³ powa¿nie. Zna³ jêzyk francuski i niemiecki, uczy³ siê angielskiego. Oprócz realizowania programu seminaryjnego
zajmowa³ siê meteorologi¹. Odpowiedzialny by³ za miejscow¹ stacjê meteorologiczn¹ i wysy³a³ uzyskane dane do Barcelony i Madrytu. Wychowawcy
i koledzy wspominaj¹ go jako cz³owieka modlitwy, odprawiaj¹cego codziennie Drogê Krzy¿ow¹. Ze Zgromadzeniem po¿egna³ siê nastêpuj¹co: Niech
¿yje Chrystus Król!
Odda³ ¿ycie 13 sierpnia w trzeciej grupie mêczenników.

41

Juan Codinachs Tuneu
alumn, 22 lata
Ur. 12.02.1914 roku w Santa Eugenia de Berga (Barcelona) w rodzinie
ubogiego rolnika. Straci³ ojca gdy nie mia³ jeszcze roku. Matka samotnie
wychowywa³a piêcioro dzieci. Juan uczêszcza³ do wiejskiej szko³y prowadzonej przez ks. Juana Porsals, z której wysz³o szeœciu kap³anów i szeœciu
zakonników klaretynów. Ju¿ w wieku 9 lat pragn¹³ wst¹piæ do zakonu. Musia³ jednak czekaæ ca³y rok, aby zostaæ przyjêtym do postulatu. Rodzeni
bracia, niezbyt wysoko oceniaj¹c jego mo¿liwoœci intelektualne, próbowali
odwieœæ go od powziêtych zamiarów. Juan odpowiedzia³ im z ca³ym przekonaniem: No to bêdê szewcem w zakonie. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r.
W seminarium zachorowa³ na zapalenie opon mózgowych. Panowa³o powszechne przekonanie, ¿e powrót do zdrowia zawdziêcza³ wstawiennictwu
Ojca Za³o¿yciela. Jako alumn charakteryzowa³ siê sumiennoœci¹ i gorliwoœci¹ w wype³nianiu obowi¹zków. Marzy³ o pracy na misjach. Usposobienie
mia³ proste i pogodne, co zjednywa³o mu sympatiê. W liœcie do Zgromadzenia przekaza³ bliskie sobie has³o Niech ¿yje Serce Maryi!
Zgin¹³ 13 sierpnia w trzeciej grupie ofiar.

42

Antonio María Dalmau Rosich
alumn, 23 lata
Ur. 14.10.1912 roku w Miralcamp (Lérida) w rodzinie ch³opskiej. Wst¹pi³
do seminarium Misjonarzy Klaretynów w wieku 12 lat. Profesjê z³o¿y³ 15
sierpnia 1929 r. By³ zdolny i energiczny. Mimo swego dynamizmu pos³uszeñstwo nie stanowi³o dla niego ¿adnego problemu. D³ugie chwile spêdza³
na adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. Rok przed œmierci¹ przyby³ do seminarium w Barbastro, by ukoñczyæ studia i otrzymaæ œwiêcenia kap³añskie. W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia czytamy jego wezwanie: Panie, niech zawsze i we wszystkim bêdzie Twoja œwiêta wola!
Zgin¹³ 13 sierpnia w trzeciej grupie rozstrzelanych.

43

Juan Echarri Vique
alumn, 23 lata
Ur. 15.03.1913 roku w Olite (Navarra) w ubogiej religijnej rodzinie. Od
dziecka wyró¿nia³ siê pobo¿noœci¹ i wzorowym zachowaniem. Pragn¹³ zostaæ misjonarzem. W wieku 11 lat wst¹pi³ do seminarium klaretynów. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1929 r. Cechowa³a go zdolnoœæ, gorliwoœæ zakonna,
prostolinijnoœæ i kole¿eñskoœæ. Cel jaki sobie wyznaczy³ - g³oszenie s³owa
Bo¿ego-pomóg³ mu przezwyciê¿yæ wrodzon¹ nieœmia³oœæ.
Ukoñczy³ studia, lecz jak inni jego koledzy nie móg³ otrzymaæ œwiêceñ
kap³añskich ze wzglêdu na s³u¿bê wojskow¹, któr¹ w skróconym czasie
mia³ odbyæ w Barbastro. Ze Zgromadzeniem po¿egna³ siê po ³acinie: Offero
libenter meum sanguinem innocentem pro Ecclesia et Congregatione.
Pad³ pod kulami 13 sierpnia w trzeciej grupie.

44

Luis Escalé Binefa
alumn, 23 lata
Ur. 18.09.1912 roku w Fondarella (Lérida) w rodzinie wielodzietnej. W
wieku 13 lat wst¹pi³ do seminarium Synów Niepokalanego Serca Maryi. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. By³ wysoki, krzepki, o zrównowa¿onym charakterze. Pragn¹³ w ¿yciu zostaæ rekolekcjonist¹. Do Barbastro przyby³ na
pocz¹tku lipca. Tam, w uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP mia³ z³o¿yæ œluby
wieczyste. W liœcie pisanym z wiêzienia do rodziców informuje: Po dwudziestu dwóch dniach piszê do Was te s³owa jako pami¹tkê a zarazem
po¿egnanie. Zaczê³y siê ju¿ egzekucje. Oczekujemy, ¿e lada chwila rozstrzelaj¹ równie¿ i nas. Kiedy Was zawiadomi¹ o mojej œmierci, b¹dŸcie
spokojni, macie bowiem syna mêczennika. Do zobaczenia w niebie! ¯egnajcie! Wasz syn bêdzie siê wstawia³ za wszystkimi. W liœcie do Zgromadzenia napisa³: Niech ¿yj¹ mêczennicy!.
Rozstrzelano go 15 sierpnia w czwartej grupie.

45

Jaime Falgarona Vilanova
alumn, 24 lata
Ur. 6.01.1912 roku w Arguelaguer (Gerona). By³ ch³opcem wyroœniêtym
i nad wiek powa¿nym. Do Zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca Maryi
zg³osi³ siê w trzynastym roku ¿ycia. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. W
seminarium wyró¿nia³ siê zdolnoœciami - równie¿ do matematyki, statecznoœci¹ i skupieniem. Wprowadza³ w otoczenie harmoniê i ³agodzi³ drobne
kole¿eñskie nieporozumienia. Do Barbastro przyjecha³ 1 lipca 1936 r., aby
ukoñczyæ studia i otrzymaæ œwiêcenia kap³añskie. W dniu aresztowania
ca³ej wspólnoty le¿a³ chory. Przeniesiono go do szpitala, razem z Atanasio
Vidaurret¹ i bratem Muñozem, a nastêpnie do wiêzienia.
Poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ 18 sierpnia w pi¹tym etapie egzekucji.

46

José Figuero Beltrán
alumn, 25 lat
Ur. 14.08.1911 roku w Gumiel de Mercado (Burgos) w g³êboko religijnej
rodzinie. Do seminarium klaretynów wst¹pi³ maj¹c 12 lat. Profesjê z³o¿y³ 15
sierpnia 1928 r. Ukoñczy³ studia i w Barbastro oczekiwa³ na przyjêcie œwiêceñ kap³añskich. Zachowa³a siê w archiwum krótka o nim notatka: Pe³en
prostoty, humoru i œwiêtej niefrasobliwoœci. Pogodne usposobienie i niewielki wzrost sprawi³y, ¿e sta³ siê ulubieñcem kolegium.
W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia napisa³: Wybaczam moim przeœladowcom. Dzieñ póŸniej, 13 sierpnia, pisze do rodziny:
Ukochani Rodzice i Rodzeñstwo! Z wiêzienia, w którym znajdujê siê od
20 lipca razem z moimi wspó³braæmi, piszê do Was te s³owa, bêd¹ce ostatnimi w moim ¿yciu. Wkrótce stanê siê mêczennikiem Jezusa Chrystusa.
Nie op³akujcie mojego losu, bowiem umrzeæ dla Chrystusa to znaczy ¿yæ
wiecznie. Ofiarujê moje ¿ycie za Was i za ca³¹ nasz¹ rodzinê, aby nadszed³
ten szczêœliwy dzieñ, w którym wszyscy spotkamy siê w niebie. Ofiarujê je
równie¿ za zbawienie mojej Ojczyzny, nieszczêsnej Hiszpanii, i za zbawienie dusz na ca³ym œwiecie... W niebie bêdê siê za Was modli³; byœcie osi¹gnêli zbawienie. Jaka¿ to bêdzie radoœæ, moi kochani Rodzice, gdy za ileœ
tam lat spotkamy siê w niebie! Proszê Pana, by da³ Wam si³ê, ¿ebyœcie
mê¿nie znieœli ten cios. Tutaj rozstrzelali biskupa, ca³¹ kapitu³ê katedraln¹,
licznych ksiê¿y z miasta i okolic oraz wielu œwieckich. Gdy piszê te s³owa,
niemal 30 naszych wspó³braci zosta³o zamordowanych. Ufam, ¿e jutro, w
dniu moich urodzin, pójdê prosto do nieba. ¯egnajcie, moi ukochani!... Do
zobaczenia w niebie! Wasz kochaj¹cy syn, który pogodny i spokojny umiera za Jezusa Chrystusa.
Zosta³ rozstrzelany 15 sierpnia w czwartej grupie ofiar.

47

Pedro García Bernal
alumn, 25 lat
Ur. 27.04.1911 roku w Santa Cruz de Salceda (Burgos). Do seminarium
klaretynów wst¹pi³ w wieku 12 lat. Profesjê z³o¿y³ w 1928 r. By³ zdolny, obdarzony dobr¹ pamiêci¹, spokojny i pobo¿ny. Rozmi³owany w œpiewie gregoriañskim prowadzi³ seminaryjn¹ scholê. Ukoñczy³ studia, lecz ze wzglêdu na
obowi¹zuj¹c¹ kleryków s³u¿bê wojskow¹ nie zd¹¿y³ otrzymaæ œwiêceñ kap³añskich. Jednak ich bliskoœæ pozwoli³a mu przezwyciê¿yæ pesymizm, który ci¹¿y³ nad nim w pierwszych latach studiów. W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia napisa³: Niech ¿yj¹ Przenajœwiêtsze Serca Jezusa i Maryi!
Zgin¹³ od kul plutonu egzekucyjnego 13 sierpnia w trzeciej grupie.

48

Ramón Illa Salvía
alumn, 24 lata
Ur. 12.02.1914 roku w Bellvís (Lérida). Pochodzi³ z rodziny g³êboko religijnej, w której by³y liczne powo³ania kap³añskie i zakonne. Jego dwaj starsi
bracia zostali zakonnikami. On sam wst¹pi³ do klasztoru w wieku 9 lat.
Nale¿a³ do zdolnych seminarzystów. Pisa³ tak¿e poezje, publikowa³ artyku³y w pismach zakonnych, zna³ jêzyk grecki i hebrajski. Profesjê z³o¿y³ 15
sierpnia 1930 r. Z wiêzienia napisa³ do rodziny piêkny list, którego treœæ
podajê w tekœcie niniejszej publikacji. W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia skreœli³ s³owa: Dziêki i chwa³a niech bêd¹ Bogu za wszystko.
Zgin¹³ 15 sierpnia w czwartej grupie mêczenników.

49

Luis Lladó Teixidor
alumn, 24 lata
Ur. 12.05.1912 roku w Viladecans (Gerona) w pobo¿nej rodzinie ch³opskiej. Wst¹pi³ do klaretynów pod wp³ywem rekolekcji g³oszonych przez misjonarza z tego zgromadzenia. Mia³ wówczas 13 lat. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. Je¿eli w postulacie wydawa³ siê ma³o uzdolniony i jakoœ przyt³oczony, to w seminarium rozwin¹³ siê tak dalece, ¿e uwa¿ano go za jednego
z najlepszych studentów. £akn¹³ wiedzy, lubi³ zg³êbiaæ i roztrz¹saæ rozmaite zagadnienia. Z pokor¹ przyjmowa³ upomnienia prze³o¿onych, udzielanych mu z powodu nieznanej przedtem cechy - impulsywnoœci. Du¿o wysi³ku wk³ada³ w autoformacjê. Do Barbastro przyjecha³ 1 lipca 1936 r. Fakt
nieukoñczenia s³u¿by wojskowej uniemo¿liwi³ mu otrzymanie œwiêceñ kap³añskich. Po¿egna³ siê ze Zgromadzeniem pisz¹c: Niech ¿yje Ojciec Klaret, aposto³ i robotnik!
Odda³ ¿ycie 15 sierpnia w czwartej grupie.

50

Hilario María Llorente Martín
alumn, 25 lat
Ur. 14.01.1911 roku w Vadocodes (Burgos) w licznej rodzinie ch³opskiej. Na skutek poparzenia, jakiego dozna³ w wieku 5 lat, jego twarz i czêœæ
cia³a zosta³y zniekszta³cone. Odsuwany przez rówieœników, Hilario zamkn¹³
siê w sobie. Pocieszaj¹c go, rodzice wypowiedzieli prorocze s³owa: Ty znaczysz o wiele wiêcej... Któregoœ dnia ujrzymy ciebie na o³tarzach. Do seminarium Misjonarzy Klaretynów wst¹pi³ maj¹c 13 lat, po wizycie prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia w jego rodzinnej miejscowoœci. Profesjê z³o¿y³
15 sierpnia 1929 r. Studia przychodz¹ mu doœæ ³atwo. Jest wytrwa³y i przekonany o s³usznoœci wybranej przez siebie drogi. W listach do rodziców mia³
zwyczaj do³¹czania kilku zdañ do proboszcza. Raz zauwa¿y³: Tak wiele trzeba siê przygotowywaæ, by zostaæ kap³anem. W liœcie po¿egnalnym do
Zgromadzenia przekaza³ bliskie sobie has³o: Niech ¿yje Serce Maryi!
Rozstrzelano go 13 sierpnia w trzeciej grupie mêczeñskiej.

51

br. Manuel Martínez Jarauta
23 lata
Ur. 22.12.1912 roku w Murchante (Navarra) w rodzinie wielodzietnej.
Cztery jego siostry by³y zakonnicami. Wuj z Towarzystwa Jezusowego poniós³ œmieræ w koœciele w Tarragonie z r¹k rewolucyjnego t³umu. Manuel
wst¹pi³ do Zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca Maryi w wieku 11 lat.
Profesjê brata zakonnego z³o¿y³ w 1930 r. By³ pobo¿ny, pracowity, kole¿eñski, obdarzony poczuciem humoru. Choæbyœ nawet mia³ racjê, poœwiêæ rozum Bogu, bowiem wobec Boga wszystkie twoje racje s¹ jak ryczenie os³a
- napisa³ w liœcie do kuzyna. Piêkne s¹ jego s³owa skierowane do siostry,
które znajduj¹ siê w tekœcie ksi¹¿eczki. ¯egnaj¹c siê ze Zgromadzeniem
pisze: Niech ¿yje religia katolicka!
Poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ 15 sierpnia w czwartej grupie skazanych.

52

o. Luis Masferrer Vila
wyk³adowca seminarium, 24 lata
Ur. 9.07.1912 roku w San Vicente de Torelló (Barcelona), w rodzinie
wielodzietnej. Religijnoœæ wyniesiona z domu sprawi³a, ¿e wczeœnie obudzi³o siê w nim powo³anie kap³añskie. Pragn¹³ zostaæ misjonarzem i dlatego
wst¹pi³ do Zgromadzenia Klaretynów. Mia³ wtedy 11 lat. W liœcie do rodziny
napisa³: Jestem bardzo szczêœliwy, bo mogê tutaj przystêpowaæ codziennie
do Komunii œw. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1929 r. Studia ukoñczy³ z bardzo
dobrym wynikiem. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 19 kwietnia 1936 r. w Leridzie. Po przyjeŸdzie do Barbastro prowadzi³ zajêcia praktyczne z seminarzystami. By³ cz³owiekiem cichym, gotowym zawsze do niesienia pomocy.
W czasie aresztowania ca³ej wspólnoty uda³o mu siê wynieœæ Najœwiêtszy
Sakrament i uchroniæ przed zniewa¿eniem. Zabra³ go nastêpnie do wiêzienia, dziêki czemu skazani mogli przyjmowaæ Komuniê œw. By³ jedynym
kap³anem, który pozosta³ przy ¿yciu a¿ do koñca.
W liœcie po¿egnalnym do Zgromadzenia skreœli³ nastêpuj¹ce s³owa:
Niech ¿yje Serce Maryi, mojej Matki, i Chrystus Król, mój Odkupiciel! Ostatni jego list do rodziny nosi datê 13 sierpnia: ¯egnaj, moja dobra Mamo!
Czekam na Ciebie w niebie. ¯egnajcie, bracia! Po 23 dniach wiêzienia idê
do nieba zg³adzony przez wrogów Chrystusa. Niech ¿yje Jezus Chrystus!
Niech ¿yje religia katolicka! Niech ¿yje Serce Maryi! ¯egnajcie! ¯egnajcie!
Do zobaczenia w niebie!
Stan¹³ przed plutonem egzekucyjnym 15 sierpnia w czwartej grupie
mêczenników.

53

Miguel Masip González
alumn, 23 lata
Ur. 8.06.1913 roku w Llardecans (Lérida) w licznej rodzinie ch³opskiej.
Wczeœnie odczu³ ³askê powo³ania. Ojciec kategorycznie sprzeciwia³ siê
zamiarom syna. Nie zezwala³ mu nawet s³u¿yæ do Mszy œw. Ch³opiec potrafi³ czuwaæ ca³¹ noc, aby nie spóŸniæ siê na porann¹ liturgiê. Poniewa¿ wiedzia³, ¿e ojciec nie da mu pieniêdzy na wpisowe wymagane w seminarium,
zarabia³ pos³ugami w koœciele i noszeniem wody. Do zakonu klaretyñskiego
wst¹pi³ maj¹c 12 lat. Profesjê z³o¿y³ 24 wrzeœnia 1930 r. Opinie prze³o¿onych mówi¹ o nim jako o studencie pilnym, pobo¿nym, weso³ego usposobienia. Postawi³ sobie jeden cel - g³oszenie S³owa Bo¿ego. Korespondencja
jego nie zachowa³a siê, gdy¿ matka w obawie przed komunistami spali³a j¹.
Zwolnionym œwiadkom, Hallowi i Parussiniemu, Miguel powiedzia³: Poniewa¿ nie mo¿emy wype³niaæ nasaego pos³annictwa na ziemi, pracuj¹c nad
nawróceniem siê grzeszników, przybli¿ymy niebo jak œw. Tereska od Dzieci¹tka Jezus - czyni¹c dobro na ziemi. Wielokrotnie zst¹pimy na ziemiê.
Ulubionej siostrze, Marii, zostawi³ krótki tekst zanotowany w œpiewniku: Jezu,
Panie mój, umieram za Ciebie. Przyjmij ofiarê mego ¿ycia za zbawienie
Hiszpanii i mojej rodziny. Sk³adaj¹c podpis pod listem do Zgromadzenia
napisa³: Walczyæ za Boga a¿ po œmieræ.
Pad³ pod kulami 15 sierpnia w czwartej grupie straconych.
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br. Alfonso Miquel Garriga
22 lata
Ur. 24.02.1914 roku w Prades de Molsosa (Lérida) w rodzinie wielodzietnej. Matka jego umar³a gdy mia³ 8 lat. Jego wychowaniem zajêli siê
ojciec i proboszcz, który prowadzi³ wiejsk¹ szko³ê. Pod wp³ywem nauk g³oszonych przez jednego z misjonarzy ze Zgromadzenia Synów Niepokalanego
Serca Maryi Alfonso wst¹pi³ do nowicjatu w wieku 15 lat. Profesjê zakonn¹
z³o¿y³ 15 sierpnia 1931 r. W kolejnych domach, do których kieruj¹ go prze³o¿eni, pracowa³ jako kucharz, szewc, krawiec, ogrodnik i pszczelarz. Jego
pieczy powierzano równie¿ pocztê. Zjednywa³ wszystkich prostot¹, humorem i pelnym poœwiêcenia stosunkiem do ka¿dego. Pozostawi³ po sobie
pamiêæ brata uczynnego i przyk³adnego, otaczaj¹cego szczególn¹ trosk¹
zaawansowanych wiekiem cz³onków wspólnoty.
Po aresztowaniu, mimo licznych gróŸb i nacisków ze strony rewolucjonistów pozosta³ wierny Chrystusowi i powo³aniu zakonnemu. Swoje krótkie
i pracowite ¿ycie zamyka w haœle pod listem po¿egnalnym: Niech ¿yje Zgromadzenie!
Zosta³ rozstrzelany 13 sierpnia w trzeciej grupie mêczenników.
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Ramón Novich Rabionet
alumn, 23 lata
Ur. 8.04.1913 roku w Sellera del Ter (Gerona). Do seminarium wst¹pi³
maj¹c 12 lat. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. Na pocz¹tku lipca 1936 r.
przyby³ do Barbastro, w celu ukoñczenia studiów. By³ inteligentny, pracowity, chocia¿ trochê nieœmia³y. Interesowa³o go przede wszystkim duszpasterstwo w œrodowiskach robotniczych. W ostatnim liœcie do Zgromadzenia
napisa³: Chcê osi¹gn¹æ niebo, czyni¹c dobro robotnikom.
W 1935 r. -jak zwierzy³ siê Pablo Hallowi kilka godzin przed rozstrzelaniem - prosi³ œw. Teresê od Dzieci¹tka Jezus o ³askê œmierci mêczeñskiej
lub o cierpienia z r¹k wrogów religii katolickiej. Prosi³ tak¿e o znak, który by
je zapowiada³. W istocie, po dwóch dniach dozna³ ogromnego cierpienia
moralnego, które trwa³o ca³y tydzieñ. By³ przekonany, ¿e dana mu zosta³a
próba, o któr¹ prosi³. Mêczeñstwo przysz³o rok póŸniej.
Zabito go 13 sierpnia w trzeciej grupie skazanych.

56

José María Ormo Seró
alumn, 22 lata
Ur. 18.08.1913 roku w Almatret (Lérida), w rodzinie wielodzietnej. Gdy
mia³ 7 lat, rodzice przenieœli siê do Leridy, a nastêpnie do podgórskiej wioski
Queralbs, u stóp sanktuarium Matki Bo¿ej z Nurii. Pomaga³ ojcu w pracy na
polu, pasa³ tak¿e owce. W wiejskiej szkole otrzymywa³ zawsze dobre stopnie. Do seminarium Misjonarzy Klaretynów wst¹pi³ maj¹c 12 lat. Profesjê
z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. Jako student by³ pilny i ¿¹dny wiedzy. Rzuca³ siê
na ksi¹¿ki -wspominaj¹ prze³o¿eni. Obdarzony doskona³ym zdrowiem, poprawia³ kondycjê dziêki codziennej gimnastyce. By³ prostolinijny, weso³y,
pos³uszny, chocia¿ nieco chropawy w obejœciu na skutek warunków w okresie dzieciñstwa. Usilnie pracowa³ nad wykorzenieniem tej cechy charakteru. W liœcie po¿egnalnym napisa³: Niech ¿yje Hiszpania katolicka!
Rozstrzelany zosta³ 13 sierpnia w trzeciej grupie.
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o. Secundino María Omega García
wyk³adowca seminarium, 24 lata
Ur. 20.05.1912 roku w Santa Cruz de la Salceda (Burgos) w licznej
rodzinie ch³opskiej. Z domu wyniós³ g³êbok¹ religijnoœæ. Maj¹c 11 lat wst¹pi³
do klaretynów. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1928 r. Studia seminaryjne ukoñczy³ w Barbastro, gdzie 6 czerwca 1936 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie.
Cieszy³ siê opini¹ cz³owieka zrównowa¿onego, gorliwego w nauce i praktykowaniu cnót. Obdarzony by³ silnym charakterem. Zainteresowania literackie u³atwia³y mu g³oszenie S³owa Bo¿ego, co uwa¿a³ za istotê swego powo³ania. List po¿egnalny do Zgromadzenia, który podpisa³ jako ostatni, zawiera jego has³o: Niech ¿yje Papie¿ i Akcja Katolicka! W wiêzieniu sta³ siê
kap³anem opatrznoœciowym. Udzieli³ rozgrzeszenia id¹cym na œmieræ szeœciu starszym wspó³braciom. Na jego rêce Jose Amorós i Esteban Casadevall z³o¿yli œluby wieczyste. Towarzyszy³ dziewiêtnastu seminarzystom, stanowi¹cym trzeci¹ grupê ofiar, w drodze na miejsce stracenia.
Odda³ ¿ycie 13 sierpnia.
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Faustino Pérez García
alumn, 25 lat
Ur. 30.07.1911 roku w Barindano (Navarra) w ubogiej góralskiej rodzinie. Wczeœnie straci³ matkê. Jako ch³opiec pasa³ kozy, wykorzystuj¹c jednoczeœnie czas
na czytanie ksi¹¿ek. Jego ulubion¹ lektur¹ by³a publikacja pt. Wieczne prawdy.
Du¿y wp³yw na duchowy rozwój ch³opca mia³a macocha, która potrafi³a wzmocniæ jego pobo¿noœæ. Kiedy miejscowy proboszcz odszed³ z parafii do Zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca Maryi, Faustino zapragn¹³ pójœæ w jego œlady.
W rodzinie zachowa³a siê pamiêæ jego s³ów powiedzianych w czasie po¿egnania
z dziadkiem: Nie zdziw siê, jeœli us³yszysz, ¿e twój Faustino zosta³ œwiêtym.
Do seminarium wst¹pi³ maj¹c 14 lat. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r.
Uczy³ siê z zapa³em. Studia przychodzi³y mu z ³atwoœci¹. Poza programem
poznawa³ jêzyki obce i maszynopisanie. Posiada³ talent homiletyczny.
W wiêzieniu pisze na chusteczce list do rodziny z dat¹ 12 sierpnia:
Ostatnia pami¹tka: chcia³bym, aby ta chusteczka dotar³a do Was przesi¹kniêta moj¹ krwi¹. Wiedzielibyœcie wtedy, ¿e wyla³em j¹ nie wypar³szy siê (sic!)
przekonañ religijnych, których nauczy³em siê w tym œwiêtym domu. Nie jest mokra od krwi, ale zanim j¹ otrzymacie ja ju¿ przelejê krew wo³aj¹c: Niech ¿yje
Chrystus Król! Niech ¿yje Hiszpania katolicka! Niech ¿yje chrzeœcijañskie Barindano! Dziœ zginê³o szeœciu moich wspó³braci. Jutro kolej na mnie; tak wiêc wkrótce
bêdê siê za Wami wstawia³ w niebie. ¯egnajcie! Do zobaczenia w niebie! Zachowa³ siê tak¿e jego tekst napisany na taborecie. Przytaczam go w niniejszej publikacji. Istnieje nadto zapis skreœlony jego rêk¹ na drewnianym stojaku: Robotnicy.
My, mêczennicy, umieraj¹c kochamy was i wybaczamy wam. Wielu z nas ofiarowa³o
¿ycie Bogu za wasze zbawienie. Przekonajcie siê, ¿e nasza troska o was jest
szczera. Jesteœcie otumanieni b³êdami spo³ecznymi i religijnymi. Mówi to do was
ktoœ, kto umrze za piêæ godzin! Niech przejrz¹, Panie!!! Niech ¿yje Królestwo
spo³eczno-chrzeœcijañskie! Robotnicy, mi³ujemy was! Niech ¿yje serce Maryi!
Faustino jest tak¿e autorem listu po¿egnalnego do Zgromadzenia oraz
testamentu. W pierwszym napisa³ has³o: Niech ¿yje Chrystus Król! Niech
¿yje mêczeñskie Zgromadzenie!
Rozstrzelano go 15 sierpnia w czwartej grupie.
59

Salvador Pigem Serra
alumn, 23 lata
Ur.15.12.1912 roku w Viloví de Oñar (Gerona) w rodzinie wielodzietnej.
Jego ojciec by³ sekretarzem rady miejskiej. £askê powo³ania zakonnego
otrzyma³ w czasie rekolekcji g³oszonych przez klaretyna. Do seminarium
wst¹pi³ w wieku 12 lat, razem z m³odszym od siebie przyjacielem Sebastianem Riera i piêcioma innymi ch³opcami z tej okolicy.
Jego prostolinijnoœæ zjednywa³a mu sympatiê zarówno wychowawców
jak i kolegów. By³ zdolny, dynamiczny w dzia³aniu i wytrwa³y. Zawsze otrzymywa³ najwy¿sze oceny - meritissimus maior. Wspó³pracowa³ z kilkoma
pismami zakonnymi. Uczy³ siê te¿ gry na fortepianie oraz uprawia³ aktorstwo w seminaryjnym teatrze. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1929 r. W seminarium w Barbastro, do którego przyby³ w sierpniu 1935 r. mia³ ukoñczyæ studia i przyj¹æ œwiêcenia kap³añskie.
Jeden z pilnuj¹cych wiêŸniów rewolucjonistów rozpozna³ w nim siostrzeñca w³aœciciela hotelu, w którym pracowa³ jako kucharz. Salvador wzbudza³
jego sympatiê. Postanowi³ go wiêc uwolniæ. Aresztowany alumn odrzuca
propozycjê, nie chc¹c opuœciæ wiêzienia bez wspó³braci. Zachowa³ siê jego
list pisany do rodziny, którego treœæ przytaczam w ksi¹¿eczce. Ze Zgromadzeniem ¿egna siê fragmentem misjonarskiego hymnu: A jaka to idea³? Za
Ciebie, moja Królowo przelaæ krew.
Zgin¹³ od kul 13 sierpnia w trzeciej grupie ofiar.
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Sebastián Riera Coromina
alumn, 22 lata
Ur. 13.10.1913 roku w Ribes de Freser (Gerona) jako najstarszy z piêciorga dzieci. Jego ojciec, kapral ¿andarmerii, zosta³ s³u¿bowo przeniesiony
do Vilovi de Oñar. Po ukoñczeniu dziesi¹tego roku ¿ycia, Sebastian wstêpuje do seminarium klaretynów razem z Salvadorem Pigem. Profesjê z³o¿y³ 15
sierpnia 1930 r. Jako student charakteryzowa³ siê umi³owaniem nauki. Najbardziej interesowa³ siê retoryk¹. Do seminarium w Barbastro przyby³ 1 lipca 1936 r.
Jeden z rewolucjonistów zapyta³ go w wiêzieniu, co aresztowani duchowni zrobiliby w przypadku zwyciêstwa kontrrewolucji. Sebastian odpar³
bez wahania: Wybaczylibyœmy wam wszystkim. Sk³adaj¹c podpis pod listem do Zgromadzenia napisa³: Niech ¿yje Serce Maryl!
Odda³ ¿ycie 15 sierpnia w czwartej grupie skazanych.
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Eduardo Ripoll Diego
alumn, 24 lata
Ur. 9.01.1912 roku w Játiva (Walencja) w rodzinie cieœli. S³u¿y³ do Mszy
œw. w koœciele, który obs³ugiwali klaretyni. 0 ministrantach z tej œwi¹tyni
powiedzia³ prowincja³ Katalonii: Pomagaj¹ we Mszy œw. jakby byli naszymi
postulantami. Maj¹c 12 lat Eduardo wst¹pi³ do Zgromadzenia. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1929 r. Zapisa³ siê w pamiêci prze³o¿onych jako alumn zdolny i pracowity, wyró¿niaj¹cy siê prostot¹ i pobo¿noœci¹. Posiada³ szczególne nabo¿eñstwo do Najœwiêtszej Maryi Panny. W wiêzieniu, razem z Teodorem Ruiz i Eusebio Codin¹, odmawia³ codziennie trzydzieœci cz¹stek ró¿añca. Do Barbastro przyjecha³ po ukoñczeniu studiów, aby uregulowaæ sprawê
s³u¿by wojskowej i otrzymaæ sakrament kap³añstwa. W liœcie do Zgromadzenia przekaza³ po¿egnalne zdanie: Niech Tyje Chrystus Król i Serce Maryi! Kilka godzin przed œmierci¹ napisa³ s³owa przebaczenia, które cytujê w
tekœcie niniejszej publikacji.
Pad³ pod kulami plutonu egzekucyjnego 15 sierpnia w czwartej grupie
mêczenników.
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José María Ros Florensa
alumn, 22 lata
Ur. 29.10.1914 roku w Els Torms (Lérida) w doœæ zamo¿nej rodzinie
ch³opskiej. Jego rodzice prowadzili tak¿e wiejsk¹ gospodê. Do seminarium
klaretyñskiego wst¹pi³ maj¹c 11 lat. Czeka³ do ukoñczenia szesnastego
roku ¿ycia, by móc z³o¿yæ zakonn¹ profesjê. Prostolinijny, uzdolniony, gorliwie wype³nia³ swoje obowi¹zki. Mia³ s³uch muzyczny, chêtnie gra³ na pianinie. Obdarzony by³ du¿ym zmys³em praktycznym.
W liœcie do Zgromadzenia napisa³ has³o: Niech ¿yje katolicki ruch robotniczy!
Rozstrzelany zosta³ 15 sierpnia w czwartej grupie.
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Francisco María Roura Farró
alumn, 23 lata
Ur. 13.01.1913 roku w Sors (Gerona) w rodzinie wielodzietnej. Wczeœnie zrodzi³o siê w nim powo³anie kap³añskie. Do seminarium duchownego
wst¹pi³ pod wp³ywem nauk rekolekcyjnych g³oszonych przez klaretyna. Mia³
wtedy 12 lat. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. Do Barbastro przyby³ na
pocz¹tku lipca 1936 r. By³ zdecydowany, przedsiêbiorczy, pogodnego usposobienia. Marzeniem jego by³o g³oszenie S³owa Bo¿ego. W liœcie po¿egnalnym napisa³: Niech ¿yje Katalonia katolicka!
Odda³ ¿ycie 15 sierpnia w czwartej grupie mêczeñskiej.
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Teodoro Ruiz de Larrinaga García
alumn, 24 lata
Ur. 9.11.1912 roku w Bargota (Navarra) w licznej rodzinie. W wieku 12
lat zdecydowa³ siê wst¹piæ do Zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca
Maryi. Ojciec, odwo¿¹c go do ni¿szego seminarium w Alagón powiedzia³
superiorowi: Zostawiam Ojcu najlepsz¹ cz¹stkê mojej rodziny.
Teodoro z³o¿y³ profesjê 15 sierpnia 1930 r. By³ pilny, zdolny i pobo¿ny.
Polubi³ najbardziej wyk³ady z historii. Mimo s³abego zdrowia, nigdy nie traci³
pogody ducha. W liœcie do rodziny z 25 maja 1935 r. napisa³: Mo¿na powiedzieæ, ¿e skoñczyliœmy ju¿ nasze studia i gdyby nie s³u¿ba wojskowa bylibyœmy ju¿ blisko œwiêtego kap³añstwa. Jednak¿e Pan Bóg zrz¹dzi³ inaczej.
Blogoslawione niech bêdzie Imiê Jego! Ocena zdarzeñ w Hiszpanii zawarta
jest w liœcie do brata bliŸniaka z koñca lutego 1936 r.: Je¿eli chodzi o karê
Bo¿¹ na tych, którzy nas przeœladuj¹ - biedacy. Czy¿ nie wystarczy, ¿e s¹
ofiarami tych, któr2yich zwodz¹? Bowiem ci, co pal¹ koœcio³y, klasztory
czyni¹ to z czyjegoœ poduszczenia. Prawdziwi winowajcy s¹ mniej liczni, ale
za to gorsi. To oni szczuj¹ owych biedaków, by ich potem wykorzystaæ. W
liœcie po¿egnalnym napisa³: PrzyjdŸ Królestwo Twoje.
Stracono go 13 sierpnia w trzeciej grupie.
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Juan Sánchez Munárriz
alumn, 23 lata
Ur.15.06.1913 roku w Malón (Saragossa). Rodzice dali dzieciom przyk³ad
chrzeœcijañskiego ¿ycia. Mia³ du¿e nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej „del Pilar”,
patronki Saragossy. Z tej racji wst¹pi³ do Zgromadzenia Synów Niepokalanego
Serca Maryi. Ukoñczy³ wtedy 12 lat. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. Oceniano go jako wzór alumna, oddanego ca³kowicie idei misjonarskiej.
Na taborecie od pianina czytamy s³owa skreœlone jego rêk¹: Z sercem
przepe³nionym œwiêt¹ radoœci¹ ufnie czekam na chwilê, która zwieñczy moje
¿ycie - na mêczeñstwo. Z ca³ego serca wybaczam tym, którzy umyœlnie lub
nieumyœlnie obrazili mnie. Umieram szczêœliwy. ¯egnajcie! Do zobaczenia
w niebie. Pod tekstem listu do Zgromadzenia napisa³: Niech ¿yje Madonna
del Pilar, patronka mojej ziemi!
Zgin¹³ 13 sierpnia w trzeciej grupie ofiar.

66

Alfonso Sorribes Teixidó
alumn, 23 lata
Ur.17.12.1912 roku w Rocafort de Nálech (Lerida) jako syn ubogiego
rolnika. Do seminarium klaretynów wst¹pi³ maj¹c 12 lat. Cechowa³a go powaga, skupienie i pobo¿noœæ. Mimo pewnych trudnoœci w nawi¹zywaniu
kontaktów z innymi by³ przez wszystkich lubiany. Pracowa³ zreszt¹ usilnie
nad zmian¹ usposobienia. Do seminarium w Barbastro przyjecha³ 1 lipca
1936 r., aby tutaj skoñczyæ studia i przyj¹æ œwiêcenia kap³añskie. Ze Zgromadzeniem ¿egna³ siê nastêpuj¹cym zdaniem: Niech ¿yje b³ogos³awiony
Ojciec Klaret!
Poniós³ œmieræ 15 sierpnia w czwartej grupie.
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Manuel Torras Sais
alumn, 21 lat
Ur. 12.02.1915 roku w Sant Martí Vell (Gerona) w rodzinie wielodzietnej.
Kiedy mia³ 6 lat straci³ ojca. Jego wychowaniem zajê³o siê wujostwo. Bardzo wczeœnie otrzyma³ ³askê powo³ania zakonnego. Do ni¿szego seminarium Misjonarzy Klaretynów wst¹pi³ w wieku 9 lat. Profesjê z³o¿y³ w 1931 r.
Cechowa³ go spokój, cnota pos³uszeñstwa i gorliwoœæ w nauce i wype³nianiu codziennych obowi¹zków. Chcia³ jak najszybciej osi¹gn¹æ swój cel zostaæ dobrym misjonarzem. Lubi³ dyskutowaæ na tematy filozoficzne, czym
zyska³ przydomek ma³ego filozofa. Opanowa³ obce jêzyki, a tak¿e by³ dobrym rysownikiem. Do Barbastro przyjecha³ 1 lipca 1936 r. W czasie uwiêzienia jeden z rewolucjonistów, pochodz¹cy tak¿e z okolic Gerony, zaproponowa³ mu uwolnienie. Kiedy Manuel dowiedzia³ siê, ¿e ma to dotyczyæ
tylko jego - odmówi³.
Rozstrzelany zosta³ 13 sierpnia w trzeciej grupie skazanych.
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Atanasio Vidaurreta Labra
alumn, 25 lat
Ur. 2.05.1911 roku w Adiós (Navarra) jako syn pasterza owiec. G³êêbok¹ religijnoœæ wyniós³ z rodzinnego domu. Do seminarium wst¹pil maj¹c
13 lat. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1929 r. Usposobienie mia³ ¿ywe i bezpoœrednie. Nadto by³ zdolny oraz pracowity. W czasie studiów ciê¿ko zachorowa³, co spowodowa³o ich przerwanie. Módlcie siê, abym zosta³ ksiêdzem
- pisa³ w liœcie do rodziny - lecz przedtem, kto wie co mo¿e siê zdarzyæ?
Podczas rewizji w klasztorze straci³ przytomnoœæ. Zosta³ zabrany do
szpitala wraz z bratem Muñozem i alumnem Falgaron¹.
Zgin¹³ 18 sierpnia w pi¹tym, ostatnim etapie egzekucji dokonanych na
klaretynach z Barbastro.
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Agustin Viela Ezcurdia
alumn, 22 lata
Ur. 4.04.1914 roku w Oteiza de la Solam (Navarra). By³ pó³sierot¹. Po
ojcu organiœcie odziedziczy³ talent muzyczny i zami³owanie do liturgii. Wczeœnie zacz¹³ uczyæ siê ³aciny. W wieku 11 lat wst¹pi³ do seminarium Misjonarzy Klaretynów. Profesjê z³o¿y³ 15 sierpnia 1930 r. Charakteryzowa³a go
prostolinijnoœæ, pracowitoœæ i pe³ne zaanga¿owanie w ¿ycie wewnêtrzne i
formacjê intelektualn¹. W liœcie do matki z 1933 r. napisa³: Starajmy siê we
wszystkim spe³niaæ wolê Bo¿¹. Kiedy indziej wewnêtrzne przekonanie dyktuje mu nastêpuj¹ce s³owa: Có¿ mog¹ nam uczyniæ? Najwy¿ej zabiæ z nienawiœci do Boga, a wtedy bêdziemy mêczennikami. A czy¿ mo¿e byæ wiêkszy
dla matki powód do chwa³y ni¿ ten, ¿e jej syn zgin¹³ za Boga i Przenajœwiêtsz¹
Dziewicê? W liœcie do Zgromadzenia skreœli³: Domine, dimitte illis.
Zamordowany zosta³ 15 sierpnia.
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Rozstrzelani 2 sierpnia 1936:
1. o. Felipe de Jesús Munárriz Azcona, 61 lat
2. o. Juan Díaz Nosti, 56 lat
3. o. Leoncio Pérez Ramos, 61 lat
Rozstrzelani 12 sierpnia 1936:
4. o. Sebastián Calvo Matínez, 33 lata
5. Wenceslao María Claris Vilaregut, 29 lat
6. o. Pedro Cunill Padrós, 33 lata
7. br. Gregorio Chirivás Lacambra, 56 lat
8. o. José Pavón Bueno, 27 lat
9. o. Nicasio Sierra Ucar, 46 lat
Rozstrzelani 13 sierpnia 1936:
10. Javier Luis Bandrés Jiménez, 23 lata
11. José Brengaret Pujol, 23 lata
12. br. Manuel Buil Lalueza, 22 lata
13. Antolín María Calvo Calvo, 24 lata
14. Tomás Capdevila Miró, 22 lata
15. Esteban Casadevall Puig, 23 lata
16. Eusebio Codina Millá, 21 lat
17. Juan Codinachs Tuneu, 22 lata
18. Antonio María Dalmau Rosich, 24 lata
19. Juan Echarri Vique, 23 lata
20. Pedro García Bernal, 25 lat
21. Hilario María Llorente Martín, 25 lat
22. br. Alfonso Miquel Garriga, 22 lata
23. Ramón Novich Rabionet, 23 lata
24. Jose María Ormo Seró, 23 lata
25. o. Secundino Maria Ortega García, 24 lata
26. Salvador Pigem Serra, 24 lata
27. Teodoro Ruiz de Larrinaga García, 24 lata
28. Juan Sánchez Munárriz, 23 lata
29. Manuel Torras Sais, 21 lat
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Rozstrzelani 15 sierpnia 1936:
30. José María Amorós Hernández, 23 lata
31. José María Badia Mateu, 24 lata
32. Juan Baixeras Berenguer, 23 lata
33. José María Blasco Juan, 24 lata
34. Rafael Briega Morales, 24 lata
35. br. Francisco Castán Messeguer, 25 lat
36. Luis Escalé Binefa, 24 lata
37. José Figuero Beltrán, 25 lat
38. Ramón Illa Salvía, 22 lata
39. Luis Lladó Teixidor, 24 lata
40. br. Manuel Martínez Jarauta, 24 lata
41. o. Luis Masferrer Vila, 24 lata
42. Miguel Masip González, 23 lata
43. Faustino Pérez García, 25 lat
44. Sebastián Riera Coromina, 23 lata
45. Eduardo Ripoll Diego, 24 lata
46. José María Ros Florensa, 22 lata
47. Francisco María Roura Farró, 23 lata
48. Alfonso Sorribes Teixidó, 23 lata
49. Agustín Viela Ezcurdia, 22 lata
Rozstrzelani 18 sierpnia 1936:
50. Jaime Falgarona Vilanova, 24 lata
51. Atanasio Vidaurreta Labra, 25 lat
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