Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

Senyor bisbe

Atès que el dia 5 de gener de 1915 l’Excm.
i Rvdm. Bisbe de Vic, Mons. Josep Torras
i Bages, va concedir permís d’oratori per
a la casa d’Artés a la Comunitat de la
Congregació de les Serventes de la Passió;

ONOMÀSTICA DEL SENYOR
BISBE

Atès que, en data 20 de novembre del 2014,
la Superiora General de la Congregació de
Serventes de la Passió ha comunicat que
la Congregació ha decidit retirar amb data
d’efectes 25 de novembre la presència de la
comunitat a Artés, on ha tingut cura de la
residència d’ancians del carrer de l’Hospital,
núm. 15.
El dia 28 de febrer és Sant Romà, festa onomàstica del nostre senyor bisbe.
Des de les pàgines del Butlletí Oficial del
Bisbat i en nom de tots els fidels de la diòcesi felicitem afectuosament el Pastor de la
nostra comunitat diocesana i preguem al
Senyor que l’ompli de benediccions; i que
sant Romà de Condat continuï intercedint
per ell i pel seu ministeri episcopal. Senyor
bisbe, per molts anys!

Atès que l’indicat permís d’oratori va ser
concedit a la indicada Congregació i avui
ja no administra l’oratori, resulta procedent

DECRETS
> Decret 1/15 d’extinció de la
llicència d’oratori a la congregació de serventes de la passió
i de concessió de llicència per a
celebrar la missa o altres accions sagrades en l’oratori del
carrer de l’hospital, núm. 15, del
terme municipal d’Artés
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accions sagrades, atenent-se, però, a les
restriccions següents (cf. CIC, cànon 1225):
./..

extingir el permís d’oratori de l’esmentada
Comunitat de Religioses.
Atès que el senyor Rector de la Parròquia
de Santa Maria d’Artés ha manifestat que
l’oratori continua actualment obert al culte
i que continua formant part de la residència
d’ancians de caràcter parroquial;

No s’hi podrà celebrar el sagrament del
Baptisme, que, en tot cas, serà celebrat a la
Parròquia de Santa Maria d’Artés.
El sagrament del Matrimoni s’hi podrà celebrar sempre que es compti amb la llicència
de l’Ordinari o del rector (c. 1118,2 CIC).

Atès que el senyor Rector de la parròquia de
Santa Maria d’Artés confirma que, d’acord
amb el cànon 1224 §1, del Codi de Dret
Canònic (CIC) vigent, el susdit oratori es
troba instal·lat decentment, comptant amb
la mesa d’altar i dotat dels objectes i ornaments litúrgics necessaris per a la celebració
de la Missa, i considera que compleix amb la
dignitat requerida perquè es pugui renovar
la llicència per a celebrar-hi el culte diví;

Disposo que en l’oratori hi hagi els objectes de l’altar (creu, tovalles, corporals,
llibres litúrgics…), els vasos sagrats i els
ornaments litúrgics adients, que, en tot
cas, seran propietat de la Parròquia de
Santa Maria d’Artés;
Que de l’administració dels sagraments, de
la cura de les celebracions litúrgiques, així
com de l’ordre, gestió i administració de
l’oratori n’és responsable el senyor Rector
de la Parròquia de Santa Maria d’Artés;

Atès que, de conformitat amb el que disposa el c. 1223 i següents del Codi de Dret
Canònic, correspon a l’Ordinari la llicència
per a l’obertura i extinció d’un oratori per a
celebrar la Missa o altres accions sagrades.

Que en tot cas sigui respectada la normativa aprovada pel Bisbat de Vic en referència als espais de culte (entre altres, La
cura pastoral de la parròquia. Orientacions
per als rectos i col·laboradors parroquials,
desembre 2013; Condicions per a deixar el
Temple Parroquial per a Concerts, BOBV,
núm. 2.924, març 2003, etc.);

PEL PRESENT DECRET, segons disposa el
c. 1224 § 2 CIC, decreto extingit el permís d’oratori de l’esmentada Comunitat de
Religioses.
Autoritzo que en l’oratori situat al carrer
de l’Hospital, núm. 15, del terme municipal
d’Artés, dins la demarcació de la Parròquia
de Santa Maria d’Artés d’aquest bisbat
de Vic, s’hi pugui celebrar Missa o altres

Que de la comunicació del present decret
se’n conservi una còpia a l’arxiu parroquial,
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una altra a l’arxiu diocesà i una altra a la
fundació que administra actualment la
residència;
Recordo finalment que, un cop donada
aquesta llicència, queda exclòs que l’esmentat oratori es destini a altres finalitats
no autoritzades (cf. CIC 1229) i que, tal com
estableix el cànon 1224, 2 del CIC, no pot
ser destinat a usos profans sense l’autorització de l’Ordinari.
Ho decreto i signo a Vic, el dia 16 de gener
del 2015.
+ Romà Casanova i Casanova,
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. senyor
Bisbe

constitueixen durant cinc anys el Col·legi
de Consultors,

David Gómez Zaragoza
Canceller - secretari general

Havent constituït, segons decret 18/14 del
31 de desembre del 2014, el nou Consell
Presbiteral en la seva XIII etapa i per al
quinquenni 2014-2019;

PEL PRESENT DECRET, i d’acord amb el
cànon 502 § 1 del Codi de Dret Canònic,
constitueixo el nou Col·legi de Consultors
amb totes les funcions que li atorga el Codi
de Dret Canònic i els Estatuts del Col·legi de
Consultors de la diòcesi de Vic, aprovats el
dia 15 de febrer del 2005 (cf. Decret 9/05)
i disposo que estigui format, sota la meva
presidència i per un període de cinc anys
(2014-2019), pels preveres següents:

Tenint en compte que el bisbe diocesà
nomena lliurement alguns preveres entre
els membres del Consell Presbiteral, que

Mn. Jaume Casamitjana i Vilaseca
Mn. Joan Casas i Griera
Mn. David Compte i Verdaguer

> DECRET 2/15 DE CONSTITUCIÓ DEL
COL·LEGI DE CONSULTORS PER AL
PERÍODE 2014-2019
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Mons. Fèlix Guàrdia i Torrents
Mn. Joan Mir i Tubau
Mn. Salvador Mundó i Roviró
Mn. Pere Oliva i March
Mn. Narcís Riba i Codina
Mn. Josep Mª Riba i Farrés
Mn. Josep Sala i Subirana
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 4 de
febrer del 2015.
+ Mons. Romà Casanova i Casanova,
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. Senyor
Bisbe
David Gómez Zaragoza,
Canceller i Secretari General
que enguany, aquest any 2015, és dia laborable en moltes de les poblacions del Bisbat.

> DECRET 3/15 PEL QUAL ES DISPENSA
DE L’OBLIGACIÓ DE PARTICIPAR EN
LA CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA I/O
D’ABSTENIR-SE DEL TREBALL EN LA
FESTA DE SANT JOSEP.

PEL PRESENT DECRET disposo que, en ús
de les facultats de dispensa del c. 1245 CIC
en relació al c. 87 CIC, en la festa de Sant
Josep d’enguany, els fidels que per raó de
la seva feina no els sigui possible observar les prescripcions dels dies festius de
precepte, quedin dispensats de l’obligació
de participar a la celebració eucarística i/o
d’abstenir-se del treball.

Atès que el c. 1247 CIC disposa que el dies
festius de precepte els fidels tenen l’obligació de participar en la Missa; s’han d’abstenir, a més, d’aquells treballs i activitats
que impedeixen de retre culte a Déu, fruir
de l’alegria pròpia del dia del Senyor o del
degut descans de l’esperit i del cos;

S’encoratja en tot cas a aquests fidels a
celebrar la festa de Sant Josep mitjançant la realització d’altres obres de pietat,

Atès que la festa de Sant Josep, espòs de la
Verge, és festa de precepte (c. 1246 CIC) i
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especialment propícies en aquest temps de
quaresma.

Familiars de Jean de Dieu,
Germans tots, fills estimats de Déu.
En l’alegria de l’Epifania del Senyor rebem
el regal d’un nou diaca al servei de la nostra
Església de Vic i, per ella, al servei de l’Església universal. És causa d’alegria la celebració
de la manifestació esplèndida del Senyor. I
aquesta alegria és encara més viva, si pot
ser, per l’ordenació del nostre germà Joan
de Déu, a qui, després de la crida i la seva
resposta, hem escollit per al ministeri de
diaca en el si de l’Església.

Amb tot recomano als rectors de les parròquies disposin uns horaris convenients,
tant el dia de festa mateix com el vespre
del dia anterior, a fi de facilitar als fidels
la participació a la celebració eucarística
d’aquesta Festa.
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 27 de
febrer del 2015.

+ Mons Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic

El nostre germà Jean de Dieu Ndzeye va
venir fa més de tres anys del seu país natal,
Ruanda, amb el desig de consagrar-se al
Senyor en aquesta Església de Vic. Amb
nosaltres ha fet un camí de seguiment de
Crist i de formació per al ministeri sacerdotal. Un camí que li ha demanat l’esforç
propi de la formació i el del coneixement,
cada vegada més ampli i més intens, de
la nostra cultura i la nostra llengua, de la
nostra manera d’expressar i de viure la fe
cristiana. En aquest temps no sols ell ha fet
un procés de coneixement de la realitat del
nostre país i la nostra Església al Seminari
i en aquesta parròquia de Santpedor, sinó
que també nosaltres hem fet un coneixement suficient d’ell per a poder cridar-lo al
ministeri diaconal, en camí vers l’ordenació
sacerdotal. Aquesta és la crida que ell ha
sentit en el seu cor i que, malgrat les dificultats, ha portat endavant en la recerca de
la voluntat de Déu, que s’ha expressat en el

Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
David Gómez Zaragoza,
Canceller i Secretari general

HOMILIES
> ORDENACIÓ DIACONAL - JEAN DE
DIEU NDZEYE
SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA
Parròquia de Sant Pere de Santpedor //
6-1-2015
Sr. Rector del Seminari Diocesà de Vic,
Sr. Rector d’aquesta parròquia,
Sr. Rector del Seminari Interdiocesà de la
Tarraconense,
Germans preveres,
Germans diaques,
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