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Església diocesana

Senyor bisbe
PEL PRESENT DECRET autoritzo que en la
capella privada del primer pis de la casa
núm. 11 de la Rambla de Passeig, situada
en el terme municipal de Vic, d’aquest
bisbat de Vic, s’hi pugui celebrar missa o
altres accions sagrades, atenent-se, però,
a les restriccions següents (cf. CIC, cànon
1225):

DECRETS
> DECRET 5/15
DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER
A CELEBRAR LA MISSA O ALTRES
ACCIONS SAGRADES EN LA CAPELLA
PRIVADA DE LA CASA NÚM. 11 DE LA
RAMBLA DEL PASSEIG DE VIC

1. La missa no s’hi podrà celebrar habitualment els diumenges i dies de festa de
precepte, perquè, d’acord amb la Carta
Apostòlica Dies Domini de Joan Pau II
(1998), «en diumenge, dia de l’assemblea, no s’han de fomentar les misses
dels grups petits: no es tracta únicament
d’evitar que a les assemblees parroquials
els falti el necessari ministeri dels sacerdots, sinó que s’ha de procurar salvaguardar i promoure plenament la unitat
de la comunitat eclesial» (núm. 36; cf.
també Sagrada Congregació per al Culte
Diví, Instrucció sobre les santes misses
per a grups particulars, 1969, núm. 10).
Així mateix, caldrà tenir en compte el
que disposa el decret sobre les mesures
immediates a prendre per a pal·liar la
situació actual de manca de preveres i de
vocacions al ministeri presbiteral (Bisbat
de Vic, Decret 24/06 de 18 de desembre
del 2006).
./..

Atès que el Sr. Miquel Genís i Serra, propietari de la casa núm. 11 de la Rambla del
Passeig, situada en el terme municipal de
Vic, d’aquest bisbat de Vic, ha presentat
una instància en data 5 de maig del 2015
en la qual exposa que recentment s’ha
recuperat l’oratori que havia existit en
el primer pis d’aquesta casa fins a l’any
1936 i que desitjaria que fos beneït com a
capella privada i que s’hi pogués celebrar
el culte diví;
Atès que Mn. Jaume Seguranyes ha visitat, d’acord amb el cànon 1224 §1 del
Codi de Dret Canònic (CIC) vigent, la
susdita capella privada i l’ha trobada
instal·lada decentment i, amb data de 18
de maig del 2015, ha emès un informe
favorable perquè es pugui concedir la
llicència requerida per a celebrar-hi el
culte diví;
Atès que per a celebrar la missa o altres
accions sagrades en una capella privada cal
la llicència de l’Ordinari (CIC, cànon 1228),
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2. S’hi podrà celebrar el sagrament del baptisme sempre que es tracti d’un membre de
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la família del propietari de la casa núm. 11
de la Rambla de Passeig de Vic, el Sr. Miquel
Genís i Serra, i es compti amb l’autorització
del rector de la parròquia de la Mare de
Déu del Carme, el qual es responsabilitzarà
d’inscriure el nou batejat en el llibre de
baptismes de la parròquia.
3. El sagrament del matrimoni s’hi podrà
celebrar amb llicència de l’Ordinari o del
rector (c. 1118 §2), i sempre que es tracti
d’un membre de la família del propietari
de la casa.
Disposo que en la capella privada esmentada hi hagi els objectes de l’altar (creu, tovalles, corporals, llibres litúrgics…), els vasos
sagrats i els ornaments litúrgics adients;
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Que sempre que en aquesta capella privada
hi hagi alguna celebració litúrgica extraordinària es comuniqui al rector de la parròquia de la Mare de Déu del Carme perquè en
tingui constància;
Que la benedicció es faci d’acord amb el
ritu prescrit en els llibres litúrgics (CIC,
1229) i, un cop beneïda, es tingui cura
d’estendre per triplicat l’acta corresponent,
degudament signada i segellada, i se’n
lliuri un exemplar a la parròquia, un altre a
l’arxiu diocesà i un altre al propietari de la
capella privada.
Que en tot cas sigui respectada la normativa aprovada pel Bisbat de Vic en referència als espais de culte (entre altres, La
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especialitzada JOC (Joventut Obrera
Cristiana) Nacional de Catalunya i les
Illes» sol·licitant l’aprovació per a poder
actuar en el Bisbat de Vic;

cura pastoral de la parròquia. Orientacions
per als rectors i col·laboradors parroquials
[desembre 2013]; Condicions per a deixar
el temple parroquial per a concerts [BOBV
núm. 2.924, març 2003]…).

Vist que aquest moviment d’Acció Catòlica
especialitzada fou constituït, d’acord amb
els seus estatuts, com a associació pública
de fidels amb personalitat jurídica pública,
a l’Arquebisbat de Barcelona, per decret
núm. 23/13, de 30 de juliol del 2013;

Que cada any se celebri, almenys i sempre
que sigui possible, una missa en el dia del
titular de la capella;
Recordo finalment que, un cop donada
aquesta llicència, queda exclòs que la susdita capella privada es destini a altres finalitats no autoritzades (cf. CIC 1229) i que,
tal com estableix el cànon 1224 §2 del CIC,
no pot ser destinada a usos profans sense
l’autorització de l’Ordinari.

Tenint en compte que, segons es disposa
en l’article 1r del seus estatuts, aquest
moviment «podrà actuar en les altres diòcesis que tinguin seu a Catalunya si ho
autoritzen els respectius Bisbes».

Ho decreto i signo a Vic, el dia 20 de maig
del 2015.
+ Romà Casanova i Casanova,
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. senyor Bisbe
David Gómez Zaragoza,
Canceller i Secretari General
>DECRET 6/15
PEL QUAL ES RECONEIX A LA DIÒCESI
DE VIC L’ASSOCIACIÓ JOVENTUT
OBRERA CRISTIANA (JOC)
Vista la sol·licitud, de data 11 de novembre
del 2014, del «moviment d’Acció Catòlica
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PEL PRESENT DECRET reconec per a la
Diòcesi de Vic el moviment d’Acció Catòlica especialitzada JOC (Joventut Obrera
Cristiana) Nacional de Catalunya i les Illes,
considerant-lo part del Poble de Déu que
fa camí en aquest territori.
Alhora disposo que es procuri de vetllar
per facilitar la relació del dit moviment
amb la diòcesi i, en particular, la coordinació amb els organismes diocesans.
Així mateix, tal com preveu l’article 45 del
Reglament d’Ordre Intern aprovat en el
XIV Consell Nacional, recordo que caldrà
que, en cada moment, siguin presentats al
Bisbe de Vic els candidats que es proposin
per a l’elecció del Consiliari de la JOC a la
diòcesi de Vic.
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 20 de
maig del 2015.

+ Mons. Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari General
DECRET 7/15
PEL QUAL ES DISPENSA DE L’OBLIGACIÓ
DE PARTICIPAR EN LA CELEBRACIÓ
EUCARÍSTICA I D’ABSTENIR-SE DEL
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TREBALL EN LA FESTA DE L’APÒSTOL
SANT JAUME
Atès que el c. 1247 CIC disposa que el dies
festius de precepte el 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;
Atès que la festa de l’apòstol Sant Jaume
és festa de precepte (c. 1246 CIC) i que
enguany, segons el calendari aprovat per la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2015,
no és dia festiu,
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 l’apòstol Sant Jaume
d’enguany els fidels que per raó de la seva
feina no puguin observar les prescripcions dels
dies festius de precepte, quedin dispensats de
l’obligació de participar en la celebració eucarística i d’abstenir-se del treball.
En tot cas, aquests fidels són encoratjats a
celebrar la festa de l’apòstol Sant Jaume mitjançant la realització d’altres obres de pietat.
Amb tot, recomano als preveres i als responsables de les comunitats cristianes que
procurin donar a aquesta celebració el relleu
que li és propi, invitant i exhortant els fidels
a participar en l’Eucaristia, facilitant-los l’assistència amb uns horaris adients.
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La dispensa del precepte quedarà sense
efecte en aquelles parròquies o municipis
en què, per disposicions legals d’àmbit local,
aquell dia sigui declarat festiu amb el caràcter de dia inhàbil a efectes laborals.

els quals cada vegada que el bon govern de
la diòcesi ho demani, el bisbe pot nomenar
vicaris episcopals; i atès que em consta
personalment que reuneixes les condicions
assenyalades en el cànon 478 § 1 per a
desenvolupar la missió pròpia del càrrec de
vicari episcopal;

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 9 de juny
del 2015.

PEL PRESENT DECRET et nomeno VICARI
EPISCOPAL PER A L’ACCIÓ PASTORAL i
EL CLERGAT, únic per a tota la diòcesi, per
un període de cinc anys (cf. cànon 477 § 1),
amb les facultats que corresponen, segons el
cànon 479 § 2 i 3 del Codi de Dret Canònic, a
l’ofici de Vicari Episcopal, i t’encomano també
de col·laborar amb mi per tal que els clergues
compleixin amb fidelitat i constància les tasques pròpies del llur ministeri sacerdotal, amb
els drets i deures consegüents (cf. cànons
273-289 del Codi de Dret Canònic).

+ Mons Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
David Gómez i Zaragoza,
Canceller i Secretari General
> DECRET 8/15
DE NOMENAMENT DE VICARI EPISCOPAL
PER A L’ACCIÓ PASTORAL I EL CLERGAT I
DE NOMENAMENT DE VICARI GENERAL
SUPLENT I DE MODERADOR DE LA CÚRIA
SUPLENT DEL MOLT IL·LUSTRE PERE
OLIVA i MARCH, PREVERE
A l’estimat en Crist, MOLT IL·LUSTRE PERE
OLIVA i MARCH, Prevere.
Pau en el Senyor.
Atès que Mn. Joan Casas i Griera, fins ara
Vicari Episcopal per a l’Acció Pastoral i el
Clergat, ha estat rellevat del càrrec;
Atès el que estableixen els cànons 476 i 477
§ 1 del Codi de Dret Canònic vigent, segons
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Igualment, d’acord amb el que estableix el
cànon 477 § 2 del Codi de Dret Canònic,
et nomeno VICARI GENERAL SUPLENT i
MODERADOR DE LA CÚRIA SUPLENT, per
un període de cinc anys, en cas de malaltia
o absència de l’Il·lustríssim Sr. Vicari General, Mn. David Compte i Verdaguer, amb
totes les facultats necessàries corresponents a l’exercici dels susdits càrrecs.

Disposo, finalment, que, avui mateix, facis
la professió de fe, el jurament de fidelitat i
la presa de possessió del càrrec.

Espero que, amb l’ajuda del Senyor i com a
servei a l’Evangeli i a l’Església Diocesana,
exerciràs aquests càrrecs amb zel i esperit
de comunió, comptant amb tu com a col·
laborador íntim en el meu ministeri episcopal d’animar l’acció pastoral diocesana,
d’atendre humanament i espiritualment
els preveres i els diaques en l’exercici de
llur ministeri i de contribuir al bon funcionament de la Cúria Diocesana.

Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 19 de
juny del 2015.
+ Romà Casanova Casanova,
Bisbe de Vic

David Gómez Zaragoza,
Canceller i Secretari General
>DECRET 9/15
PEL QUAL ES DISPENSA DE L’OBLIGACIÓ DE PARTICIPAR EN LA CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA I D’ABSTENIR-SE DEL
TREBALL EN LA FESTA DE SANT PERE I
SANT PAU
Atès que el c. 1247 CIC disposa que el
dies festius de precepte el 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;
Atès que la festa de Sant Pere i Sant Pau
és festa de precepte (c. 1246 CIC) i que
enguany, segons el calendari aprovat per
la Generalitat de Catalunya per a l’any
2015, no és dia festiu,
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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
Pere i Sant Pau d’enguany, els fidels que
per raó de la seva feina no puguin observar les prescripcions dels dies festius de
precepte, quedin dispensats de l’obligació
de participar en la celebració eucarística i
d’abstenir-se del treball.

que li és propi, invitant i exhortant els fidels
a participar en l’Eucaristia, facilitant-los
l’assistència amb uns horaris adients.

En tot cas, aquests fidels són encoratjats
a celebrar la festa de Sant Pere i Sant Pau
mitjançant la realització d’altres obres de
pietat.

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 23 de
juny del 2015.
+ Mons Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic

Amb tot, recomano als preveres i als responsables de les comunitats cristianes que
procurin donar a aquesta celebració el relleu

Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe

La dispensa del precepte quedarà sense
efecte en aquelles parròquies o municipis
en què, per disposicions legals d’àmbit local,
aquell dia sigui declarat festiu amb el caràcter de dia inhàbil a efectes laborals.

David Gómez i Zaragoza,
Canceller i Secretari General

HOMILIES
> MISSA EXEQUIAL DE MN. PERE SALA
MARQUILLES
Santa Maria de Moià / 15-5-2015
Ac 10,34-43 // Lc 12, 35-40
En temps de Pasqua celebrem les exèquies
del nostre estimat germà, Mn. Pere Sala
Marquilles. I ho fem en aquesta església
parroquial de Santa Maria de Moià, on
tantes vegades ell celebrà per a glòria de
Déu i santificació dels homes els misteris
de la fe cristiana. En els nostres cors hi ha
un doble sentiment. Per una part, el dolor
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