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Església diocesana

Mn. Jacint Medina i Fabregó cessa de
membre del Col·legi de Consultors.

Mn. Narcís Riba i Codina, membre del
Col·legi de Consultors, període 2014-2019
(4-2-2015)

Mn. Joan Sanglas i Banús cessa de membre del Col·legi de Consultors.

Mn. Josep Mª Riba i Farrés, membre del
Col·legi de Consultors, període 2014-2019
(4-2-2015)

Mn. Joan Vila i Costa cessa de membre del
Col·legi de Consultors.

Mn. Josep Sala i Subirana, membre del
Col·legi de Consultors, període 2014-2019
(4-2-2015)

> NECROLOGI
> PREVERES DIOCESANS
Mn. Agustí Maura i Picañol. Nascut a
Barcelona el dia 23 de juliol de 1934, va
rebre l’orde del presbiterat el dia 21 de
desembre de 1957. Exercí el seu ministeri
de prevere com a vicari en la parròquia
de Sant Fruitós de Castellterçol fins que
en 1961 va ser destinat a Alemanya com
a capellà de la Missió Romanesa, servei
que exercí fins a l’any 1987. Aquest any,
es traslladà a Barcelona i fou capellà
de l’Hospital de Sant Pau fins a la seva
jubilació. Actualment residia a Barcelona.
Morí a Barcelona el dia 10 de febrer del
2015. La missa exequial se celebrà al
tanatori de Sant Gervasi de Barcelona
el dia 11 de febrer, presidida per Mn.
Josep Maria Forcada i Casanovas, prior
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona, i concelebrada per Mons.
Josep Casanova i Martorell i Mn. Antoni
Pladevall i Font.

Mn. Jean de Dieu Ndizeye, diaca al servei de la parròquia de la Sagrada Família
d’Igualada (9-2-2015)
Mn. Melitó Tubau i Espelt, membre del
Consell Diocesà de Pastoral, període 20142017, representant dels arxiprestos (11-2-2015)
> CESSAMENTS
P. Miguel Angel Ojeda Jirón, MJ, cessa
de vicari de les parròquies de Santa Maria
de Clariana, Santa Maria de la Pobla de
Claramunt, Sant Martí de Tous i de la quasiparròquia de Nostra Senyora de Fàtima
d’Igualada.
Mn. Joan Mir i Tubau cessa de membre
del Consell Diocesà de Pastoral, representant del Consell Presbiteral.
Mn. Josep Maria Riba i Farrés cessa de
membre del Consell Diocesà de Pastoral,
representant dels arxiprestos.
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El dissabte, dia 14 de febrer, se celebrà una
missa funeral a l’església parroquial de Sant
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exequial se celebrà, el dia 23 de febrer, al
monestir de Sant Joan de les Abadesses.
Portat a les espatlles del companys preveres, la processó entrà el cos al temple, on el
senyor bisbe presidí l’eucaristia, concelebrada per una trentena llarga de preveres.

Domènec de Vic, presidida pel senyor bisbe
i concelebrada per una vintena de preveres,
amb l’assistència de familiars i amics.
Mn. Esteve Dilmé i Quintana. Va néixer a Sant Joan de les Abadesses el dia
27 de novembre de 1929 i va rebre l’orde
del presbiterat el dia 27 de juny de 1954.
Exercí el seu ministeri de prevere com a
vicari en les parròquies de Sant Vicenç
de Castellet (1954), Santa Maria de Ripoll
(1955), Santa Maria de la Seu de Manresa
(1957) i la Sagrada Família d’Igualada (1972).
Va ser també regent de Santa Margarida de
Montbui (1966). Fou consiliari dels Cursets
de Cristiandat de Manresa (1959) i d’Acció
Catòlica de Manresa (1959); exercí de director espiritual del col·legi de les Dominiques de
l’Anunciata de Manresa (1961) i en 1964 fou
nomenat prefecte de Teologia del Seminari.
Va ser professor de religió i director espiritual
dels col·legis Montclar i Mestral d’Igualada
(1976). De l’any 1996 al 1998 fou director
de la Casa Sacerdotal de Vic. En 1995 fou
nomenat jutge diocesà i secretari de la
Vicaria General de la Cúria diocesana; havia
estat Promotor de Justícia per a les causes
de beatificació de Josefina Vilaseca i Jaume
Serra Jordi i companys sacerdots i selgars, i
també Jutge delegat d’aquesta última causa;
càrrecs que exercí fins la seva jubilació. Des
de l’any 2005 era sotscorrector de l’Església
de Nostra Senyora dels Dolors de Vic.

> DIACA
Mn. Salvador Vilanova i Permanyer, diaca.
Nascut a Sant Feliu de Codines el dia 20 de
febrer de 1942, va ser ordenat diaca permanent el dia 28 de setembre de 1991. Exercí el
seu ministeri de diaca a la parròquia de Sant
Feliu de Codines i al monestir de Sant Miquel
del Fai. Fou membre del Secretariat Diocesà
de Catequesi i també del Secretariat Diocesà
de Música Sacra, del qual era representant
en la Comissió Interdiocesana de Litúrgia
de la Tarraconense. Morí a Barcelona el dia
16 de gener. La missa exequial se celebrà a
l’església parroquial de Sant Feliu de Codines
el dia 17 de gener, presidida pel senyor bisbe,
concelebrada per un bon nombre de preveres i assistida pels seus companys diaques;
l’església parroquial quedà petita a causa de
la nombrosa assistència de familiars, amics
i feligresos.
> RELIGIOSES
Gna. Maria Lurdes Sans i Sans, religiosa
Dominica de l’Anunciata. Va néixer a Arbeca
(Lleida) el dia 15 de desembre de 1934. Va
morir a la Infermeria de les Dominiques del
Pare Coll de Vic el dia 14 de gener del 2015,
a l’edat de vuitanta anys i cinquanta-quatre
de vida religiosa.

Va morir a Vic el dia 21 de febrer del 2015,
a l’edat de vuitanta-cinc anys. La missa
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> ORDENACIÓ DIACONAL

Mitja hora abans de la celebració de l’eucaristia hi haurà assaig de cants.

El dia 6 de gener, Mons. Romà Casanova
va conferir el diaconat a Mn. Jean de Dieu
Ndizeye. L’ordenació tingué lloc a l’església parroquial de Sant Pere de Santpedor.
Donem-ne gràcies a Déu.

El repartiment dels sants olis es farà a la
mateixa catedral, al final de la celebració.
Si penseu quedar-vos a dinar, ompliu i
envieu la butlleta adjunta, tan aviat com
us sigui possible, al gerent del Seminari
(Sr. Raimon Casals) o a la Cancelleria i
Secretaria General del bisbat.

> CONVOCATÒRIA PER AL DIMARTS
SANT 2015
Dimarts Sant – 31 de març del 2015
Jornada Sacerdotal i Consagració dels
Sants Olis

Cancelleria i Secretaria General
18 de febrer del 2015

Programa
A les 11: Celebració de la Missa Crismal, a
la catedral.
A les 14: Al Seminari Diocesà, dinar de germanor i homenatge als preveres que enguany
celebren el primer any de presbiterat.
Prevere en els cent anys de vida
Mn. Josep Rovira i Tenas (19-11-1915)
Primer any de Presbiterat (2014-2015):
Mn. Florenci Gras i Santolari (12-10-2014)
P. Rigoberto Díaz Villanueva, M.J. (23-82014)
NOTES:
Penseu a portar alba i estola blanca. El lloc
de revestir-se per als qui celebren el primer
any de presbiterat serà a la sagristia; per als
altres preveres, a la cripta; per als canonges,
a la sagristia dels canonges.
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