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menors de cinquanta anys (6-10-2015).
Mn. Jean Pierre Havugimana, vicari de la
parròquia de Santa Maria d’Igualada (2810-2015).
Mn. Jovin Muyobokimana, vicari de les
parròquies de Santa Maria d’Aiguafreda,
Sant Fruitós de Balenyà, Sant Rafael del
Figaró i Sant Pere de Valldeneu (28-10-2015).
Mn. Marcel Nsanzineza, vicari de les parròquies de Nostra Senyora de Gràcia i de
Santa Maria de Manlleu (28-10-2015).

representant dels preveres menors de cinquanta anys.
Mn. Pere Oliva i March cessa de membre
del Consell Presbiteral, representant dels
preveres majors de cinquanta anys.
Mn. Jean de Dieu Ndizeye cessa de diaca
al servei de les parròquies de Sant Andreu
de Castellnou de Bages, Sant Fruitós de
Bages, Sant Jaume d’Olzinelles i Sant Pere
de Santpedor.
> Necrologi

> Cessaments
Mn. Bernardin Banituze cessa de vicari de
les parròquies de Santa Maria d’Aiguafreda,
Sant Fruitós dels Hostalets de Balenyà, Sant
Rafael del Figaró i Sant Pere de Valldeneu.
Mn. Josep Maria Masnou i Pratdesaba
cessa de membre del Consell Presbiteral,

> RELIGIOSES
Gna. Isabel Moreno, religiosa de les Germanetes dels Pobres. Va néixer a Mijas (Màlaga)
el dia 6 de juny de 1933. Va morir a Vic el dia
9 d’octubre del 2015, a l’edat de vuitantados anys i cinquanta-sis de vida religiosa.

Formació permanent
> Recessos 2015-2016
Dijous 1 d’octubre

Vic

Fonaments bíblics de la misericòrdia

Dijous 8 d’octubre

Manresa

Mn. Marc Majà, prevere de Solsona

Dijous 5 de novembre

Vic

El sagrament de la misericòrdia

Dijous 12 de novembre

Manresa

P. Vicente Zamora, mercedari

Dijous 3 de desembre

Vic

Advent

Dijous 10 de desembre

Manresa

Bisbe Romà

Dijous 14 de gener

Vic

Testimonis de misericòrdia

Dijous 21 de gener

Manresa

Dues experiències de vida

Dijous 11 de febrer

Manresa

Any Ignasià (P. Lluís Magrinyà, s.j.)
Recés conjunt a la Cova
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Dijous 3 de març

Vic

Quaresma. Bisbe Romà
Recés conjunt (lloc a determinar)

Dimarts 22 de març

Vic

Missa Crismal

Dilluns 11 d’abril

Vic

Jornada Interdiocesana de Preveres

Dijous 5 de maig

Vic

Misericòrdia i homilia

Dijous 12 de maig

Manresa

Mn. Pere Oliva

Dilluns 6 de juny

Jornada Sacerdotal de Vic
Sortida a Vilafranca - les Cabanyes (Torras
i Bages).

Institut Superior Ciències
Religioses

l’ISCRVic, el Dr. Marc Sureda, que presentà la
memòria del curs passat amb tots els actes
i jornades realitzats, volums editats i activitats de més que l’ISCRVic, durant tot un curs
acadèmic, mira de realitzar amb la voluntat
de donar a conèixer el fet religiós amb especial dedicació a les fonts bíbliques, així com
entrar en diàleg, a través de la capacitat de
raonar, amb les diferentes ciències que estudien l’ésser humà i el seu entorn cultural, històric, artístic, científic, etc. El director també
va fer esment del segon cicle de Llicenciatura/Grau i Màster en Ciències Religioses acabat d’implantar, que s’especialitza en Evan-

> Inauguració del curs 2015-2016
El dijous 8 d’octubre va tenir lloc a l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Vic la lliçó
inaugural del curs 2015-16. En primer lloc
vam celebrar l’eucaristia, presidida per Mons.
Romà Casanova, bisbe de Vic, que fou concelebrada per tres preveres més del bisbat de
Vic, juntament amb dos diaques. L’eucaristia
va reunir alguns professors i professores de
l’ISCRVic, juntament amb alumnes actuals i
alguns d’antics que ja s’han format al nostre
centre. L’acompanyament amb cants i guitarres hi donà un toc de festivitat, fraternitat i
alegria.
Seguidament, tingué lloc l’acte inaugural,
que presidí també Mons. Romà Casanova
com a moderador de l’ISCRVic. Tingué ell la
primera paraula d’agraïment a tots els assistents. Després la passà al nou director de
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