
ACTA NOTARIAL 
 
L'any del Senyor 2012, a ......... (poble o ciutat), el dia …..d ……………… de 2012, 
davant el notari eclesiàstic el senyor ….....……, jo…....., amb DNI………, de 
professió…………….. i de religió catòlica, fill d ......  i d ...…., nascut a …………(…..)  
el dia….  d ……… de……… i domiciliat a …………….. (….) 
carrer………………,núm. ... , (solter, casat, sacerdot, religiós, religiosa) faig el present 
jurament, seguit d'aquesta declaració sobre la fama de santedat de l’Excm. i Rvdm.. Sr., 
José Mª Cases Deordal, bisbe de Segorbe-Castelló, :  
 

«Jo, ......... , juro en nom de Déu dir tota la veritat i només la veritat sobre totes les 
qüestions de les quals seré interrogat/ada, relatives a la fama de santedat de l’Excm. i 
Rvdm. Sr.,  José Mª Cases Deordal, bisbe de Segorbe-Castelló; que Déu m'assisteixi i 
m'ajudin aquests Sants Evangelis». 

 
1. Quan i com va conèixer José Mª Cases Deordal? Quin tracte va tenir amb ell? 

Hi té algun parentiu familiar o algun vincle espiritual? 
2. Ve lliurement a declarar o l’hi han obligat altres? 
3. Quina és la font del coneixement que té sobre la vida de José Mª Cases? És un 

coneixement directe, o més aviat el que afirma es basa en referències rebudes 
de testimonis oculars, o en escrits i biografies seves? 

4. Desitja que sigui canonitzat? Per quins motius o raons? 
 
Infància 
5. On va néixer i va ser batejat, el bisbe Cases? Qui van ser els seus pares? 
6. Condició social, econòmica, religiosa i conducta moral de la seva família. 

Germans i altres membres de la família. Relacions de José Mª Cases amb la 
família. 

7. On va transcórrer la seva infància? Qui es va ocupar de la seva primera 
formació? 

8. Quins estudis va cursar durant la infància? Quines escoles i mestres va 
freqüentar? Coneix alguna anècdota d'aquesta època que sigui significativa? On 
i quan va fer la primera comunió? I la confirmació? 

9. Quines eren les seves aficions preferides? Quines van ser les seves devocions? 
Com va conèixer vostè totes aquestes coses de la seva infància? 

 
Adolescència-Joventut 
10. On va viure l’adolescència? Quina relació va mantenir amb els pares? Quina 

forma de vida tenia? Quines aspiracions tenia? Com era l'ambient en què vivia? 
11. Va pensar alguna vegada en el matrimoni? Quines eren les seves diversions 

preferides? Qui van ser els seus amics? Va pertànyer a alguna associació 
religiosa? Va exercir alguna obra de caritat en aquesta època? 

12. Va fer estudis superiors, on i amb quin èxit? 
13. Va tenir alguna pretendent? 
14. Quan va manifestar els primers indicis de vocació? Quan va entrar al seminari? 

Quins estudis va cursar i amb quines qualificacions? Com es va comportar en 
els anys de seminarista? Quin concepte tenien d'ell els companys?  

 
 
 



Sacerdoci 
15. Quan , on i a quina edat va ser ordenat sacerdot? Quins ministeris va exercir a 

la seva diòcesi i fora? Quina era l'opinió dels feligresos que el van tractar en 
aquesta època? Quins eren els seus mètodes d'apostolat? Era volgut pel poble 
fidel? Es va notar alguna renovació espiritual en els camps on exercia el seu 
ministeri sacerdotal? 

16. Quan i per què va fundar els Grups d'Oració i Amistat? Es va aconsellar  amb 
algú? Quina finalitat es proposava? Quins van ser els seus millors 
col·laboradors en aquesta obra? Quant de temps dedicava a l'oració? Té algun 
reglament? On estan avui establerts els grups? Quants fidels hi participen? 
Recorda algun dels seus ensenyaments? Li va donar algun consell que li hagi 
estat de valor per a la seva vida espiritual? 

17. Va ser calumniat, perseguit, víctima d'incomprensions... i com va reaccionar? 
 
El  bisbe  
18. Quan va ser promogut a l'episcopat? Quina edat tenia? Quan i on va ser 

consagrat bisbe? Quins van ser els bisbes consagrants? Quins comentaris van 
fer els fidels de Girona en saber la notícia? Com va ser rebut a la seva diòcesi 
de Segorbe-Castelló? 

19. Com era el seu caràcter? Quines virtuts cristianes va viure en grau notori? I 
heroic? Quins trets van sobresortir més de la seva vida com a bisbe? Recorda 
alguna anècdota significativa? 

20. Com a bisbe de Segorbe-Castelló, en què va sobresortir el seu ministeri? Com 
pot ser conceptuat el seu govern? Era temut o més aviat estimat i volgut? Sabia 
escoltar i acceptava consells, o al contrari imposava els seus criteris? Va ser 
prudent en les seves manifestacions públiques? Estimava i defensava 
l'Església? 

21. Proveïa la formació espiritual i teològica dels seus sacerdots i fidels? De quina 
manera? Cuidava la salut dels seus preveres i es preocupava que no els faltés el 
que és necessari? En què es fonamenta per afirmar-ho? 

22. Visitava les parròquies? Va fer Visita Pastoral? 
23. Com administrava els béns de la diòcesi? Era prudent en l'administració de 

béns? Va disposar alguna vegada dels béns de la diòcesi a favor propi o d'algun 
dels seus familiars? 

24. Era just en la distribució dels càrrecs, o es deixava portar per simpaties i 
antipaties? Mostrava respecte i fraternitat cap als seus sacerdots i 
col·laboradors? Cercava els honors, l'aplaudiment o fer carrera eclesiàstica? 

25. Com reaccionava davant els disgustos i frustracions que comporta tot 
ministeri? 

26. Era un bisbe orant? Aporti fets que avalin la seva afirmació. Exposi les seves 
principals actuacions com a bisbe: dificultats, obres realitzades, treballs 
apostòlics, actuacions al seminari, relació amb els religiosos i amb els 
moviments laïcals... 

 
Els seus últims anys 
27. Quina va ser la seva actitud quan li van acceptar la renúncia exigida pel Dret 

canònic? Va saber acceptar la seva condició de retir? A què es va dedicar en 
aquests anys de retir fins que li va arribar a la mort? 



28. Com va portar l’última malaltia? Aporti anècdotes clarificadores. Com va 
acceptar la seva mort? Com van reaccionar els seus sacerdots i feligresos en 
saber la notícia i en el moment de les exèquies? 

29. En els Grups d'Oració i Amistat fundats per ell, i que vostè coneix, José Mª 
Cases té fama de santedat? Descrigui’n la fisonomia espiritual: estil habitual de 
vida, zel apostòlic, principals trets de la seva espiritualitat, la seva pietat, etc. 

30. Creu que s’ha d’iniciar el seu procés de canonització? Per quins motius? 
 

 El notari eclesiàstic                           El declarant 
                    (de la seva diòcesi) 

 
 


