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Església diocesana

Senyor bisbe

Atès que, a partir del dia 19 de juny del
2015, vau ser rellevat del susdit càrrec i,
en conseqüència, vau cessar en el càrrec
de canonge durante munere (art. 35 dels
Estatuts del Capítol de la Santa Església
Catedral Basílica de Sant Pere de Vic);

DECRETS
> DECRET 10/15 de nomenament del
Molt Il·ltre. Joan Casas i Griera,
pvre., com a Canonge Estable
de la Santa Església Catedral
Basílica de Sant Pere de Vic

I havent escoltat el Capítol de la Catedral,
en la sessió ordinària del dia 10 de juliol
del 2015, tal com disposa el cànon 509 §
1 i constant-me que reuniu les condicions
que s’expressen en el cànon 509 § 2, per a
conferir-vos una canongia,

A l’estimat en Crist, MOLT IL·LUSTRE JOAN
CASAS i GRIERA, PVRE.
Pau en el Senyor.

PEL PRESENT DECRET, us nomeno canonge estable de la Santa Església Catedral
Basílica de Sant Pere de Vic (art. 35 dels
Estatuts del Capítol de la Santa Església
Catedral Basílica de Sant Pere de Vic).

Atès que fins ara, i en virtut de la vostra
condició de Delegat Episcopal per a l’acció
Pastoral i el Clergat, éreu canonge durante
munere;

Espero que exercireu aquesta canongia
d’acord amb els drets i obligacions comuns
a tots els membres del Capítol, segons estableixen els Estatuts Capitulars, i que, amb
l’ajuda del Senyor, contribuireu eficaçment
a fer que els actes de culte que se celebren
a la Catedral assoleixin la finalitat que els és
pròpia, això és, la glòria de Déu i la santificació dels fidels, i acceptareu les tasques que el
Capítol de la Catedral us pugui encomanar.
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 14 de
juliol del 2015.
Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe
de Vic
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Per manament de l’Excm. i Rvdm. senyor
Bisbe
David Gómez Zaragoza,
Canceller i secretari general

HOMILIES
> SANT MIQUEL DELS SANTS
Catedral de Vic // 5-7-2015
Srs. Membres del Capítol d’aquesta catedral,
Sr. Rector de la parròquia del Remei
d’aquesta ciutat,
Germans preveres i diaca,
Sra. Anna Erra i Solà, alcaldessa de la ciutat
de Vic,
Srs. Regidors de la corporació municipal
de Vic,
Germans tots, fills estimats de Déu.
La flaire de l’espígol es barreja amb la de
l’encens en aquest matí del dia de Sant
Miquel dels Sants. I tots nosaltres, vigatans i vigatanes, amb el cor ple d’estima
a sant Miquel dels Sants, hem omplert la
nostra catedral, la qual és honorada avui
amb la imatge de sant Miquel, que des de
la seva casa natal hem acompanyat en
aquest temple. Si la bona olor de l’espígol
i de l’encens parla de festa, i festa grossa,
l’alegria en els nostres cors es traspua
en els nostres rostres, que amb la joia
manifesten l’honor amb què la ciutat de
Vic mira, una vegada i una altra, el seu fill
més il·lustre.

Església diocesana

El record solemne de sant Miquel dels Sants
en el dia de la seva festa, que és, a més, la
festa major de la nostra ciutat, ja que ell és
el nostre patró, ens porta a una evidència.
Els sants, quan són recordats i festejats
entre el poble cristià, no ho són com uns
mers personatges del passat. Certament
que sant Miquel dels Sants és un personatge de finals del segle XVI i principis del XVII;
però no és solament això. La nostra fe ens
fa viure la certesa que ells viuen amb Déu,
en la festa de les noces eternes. La nostra fe
ens fa present el seu missatge, que, malgrat
el temps que ens va distanciant del seu
segle, té sempre un gust de contemporaneïtat, ja que el que ells han viscut és el seguiment fidel de Jesucrist, que és el mateix
ahir, avui i per tots els segles (cf. He 13,8).
Però hi ha, a més, una realitat fonamental:
els sants són sol·lícits de tots nosaltres,
els qui encara anem fent camí per aquest
món i anem cap a la pàtria definitiva. La
seva sol·licitud per nosaltres és el fonament
de la seva intercessió. Fem bé, molt bé, de
demanar als sants la seva intercessió en
les nostres necessitats materials, morals i
espirituals.
Vigatans, fem una mica d’examen: Ens
encomanem a la intercessió de sant Miquel
dels Sants? El tenim present en les nostres
necessitats? Visitem la casa on va néixer?
¿Hi portem els nostres fills i néts, per tal
que puguin conèixer més de prop el sant
patró de la nostra ciutat? I, a l’altar que hi
ha a la nostra catedral, ¿hi ha presència de
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