Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

21. Presideix tots els actes del curset d’estiu
del bisbat de Vic.
Audiències.
22 - 23. Presideix tots els actes del curset
d’estiu del bisbat de Vic.
23- 31. Viatge a Amèrica Llatina.
Agost del 2015
2-9. Participa en la Trobada Europea de
Joves a Àvila, en què van participar uns
sis mil joves cristians.
27-29. Convivència i recés amb seminaristes de Vic a Osor, comarca de la
Selva.
30. Missa de festa major a la Seu de
Manresa, dia del Trasllat dels Sants
Cossos.

Cancelleria i Secretaria
General
> Necrologi
> PREVERES DIOCESANS
Mn. Jaume Tuneu i Blancafort. Va
néixer a Balenyà el dia 26 de novembre
de 1926 i va rebre l’orde del presbiterat
el dia 31 de maig de 1952. Exercí el seu
ministeri de prevere com a vicari en les
parròquies de Sant Vicenç de Castellet
(1952), Santa Maria de Manlleu (1953)
i Santa Maria de Ripoll (1954) i com
a ecònom a Susqueda i a Santa Maria
del Coll (1955). Entre els anys 1957 i
1958 serví a la parròquia de Sant Judes

Església diocesana

i Sant Nicolau de l’Havana (Cuba) i, al
seu retorn, exercí d’ecònom a la parròquia de Sant Salvador de Guardiola; des
d’allí, col·laborà, durant algun temps, a la
parròquia de Santa Cecília de Marganell.
Va dedicar molts anys de ministeri a l’ensenyament, a Manresa. En 1997 quedà
adscrit a la parròquia de Santa Coloma
de Centelles i fou capellà de les Religioses de la Sagrada Famíla de Natzaret
d’Aiguafreda. Va morir a Centelles, on
residia, el dia 4 d’agost a vuitanta-vuit
anys d’edat. La missa exequial se celebrà
el dia 6 a l’església parroquial de Santa
Coloma de Centelles, presidida per Mons.
Joan Enric Vives i Sicília, bisbe d’Urgell,
i concelebrada per preveres diocesans;
amb l’assistència de familiars i feligresos
de Santa Coloma de Centelles i també de
nombrosos fidels de la parròquia de Sant
Salvador de Guardiola.
> RELIGIOSES
Gna. Pilar Celam i Pons, religiosa Josefina
de la Caritat. Va néixer a Valderrobres (Terol)
el 14 de juny de 1921. Va morir a Vic, a la
Casa Mare-Noviciat, el dia 7 de juliol del
2015, a l’edat de noranta-quatre anys i
cinquanta-set de vida religiosa.
Gna. Carme Oliva i Torra, religiosa Serventa del Sagrat Cor de Jesús. Va néixer a
Vic el 7 d’agost de 1927. Va morir a Vic, a
la Residència Mare Pia, el dia 22 de juliol
del 2015, a l’edat de vuitanta-set anys i
seixanta-sis de vida religiosa.
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