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P. Nicolás Parma Vega, D.J., consiliari de
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes
de la zona d’Osona (19-6-2015).
> Cessaments
Mn. Joan Casas i Griera cessa de Vicari
Episcopal per a l’Acció Pastoral i el Clergat
i Vicari general suplent i Moderador de la
Cúria suplent; de Delegat Episcopal d’Apostolat Seglar i de Director del Secretariat per
al Diaconat Permanent.
Mn. Pere Oliva i March cessa d’Administrador parroquial de les parròquies de Santa
Maria de Corcó de l’Esquirol, Sant Bartomeu
Sesgorgues i Sant Cristòfol de Tavertet.
Mn. Ramon Bufí i Puigoriol cessa de
Delegat Episcopal de Càritas i Migració.
Mn. Paul Badibanga Mudimina cessa
de Vicari de les parròquies de Santa Maria
de Corcó de l’Esquirol, Sant Bartomeu
Sesgorgues i Sant Cristòfol de Tavertet.
Mn. Amat Berenguer i Ubach cessa de
Rector de les parròquies de Sant Fruitós de
Bages i Sant Jaume d’Olzinelles.
P. Antoni Costa i Vall-llovera cessa de
Rector ad casum de les parròquies de Sant
Fruitós de Bages i Sant Jaume d’Olzinelles.
Mn. Martin Kabamba Belangenyi cessa
de Rector de les parròquies de Sant Miquel
dels Sants de Balenyà i de Sant Jaume de
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Viladrover; i de Vicari de les parròquies de
Sant Martí del Brull, Sant Cristòflol de la
Castanya, Sant Cebrià de la Móra i Santa
Maria de Seva.
Mn. Jordi Rosich i Prat cessa de Rector de
les parròquies de Sant Vicenç de Riells del
Fai i Sant Feliu de Codines.
Mn. Jean Bernard Kankolongo Luboya
cessa com a Adscrit a la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.
Mn. Jean de Dieu Ndizeye cessa com a
Diaca al servei de la parròquia de la Sagrada
Família d’Igualada.
Mn. Salvador Mundó i Roviró cessa com
a Consiliari de l’Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lurdes de la zona d’Osona.
> NECROLOGI
> PREVERES DIOCESANS
Mn. Pere Sala i Marquilles. Va néixer a
Castellterçol el dia 19 de març de 1917 i
va rebre l’orde del presbiterat el dia 29 de
juny de 1943. Exercí el seu ministeri de
prevere com a vicari en les parròquies de
Santa Maria de Balsareny i Sant Vicenç de
Prats de Lluçanès. L’any 1946 va entrar en
l’Orde del Císter i, sortint-ne l’any 1950, fou
vicari de Santa Maria d’Igualada. Continuà
el seu ministeri com a regent i ecònom
de Sant Pere de Falgars, ecònom de Sant
Jaume d’Olzinelles, vicari de Santa Maria

213

Butlletí núm 2.997

Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

vuitanta-quatre anys. La missa exequial se
celebrà el dilluns, dia 25 de maig, a l’església
parroquial de Sant Ramon de Penyafort, de
l’arquebisbat de Barcelona, presidida pel
vicari episcopal de la zona i concelebrada
pel rector de l’esmentada parròquia de
Sant Ramon de Penyafort i per Mn. David
Compte, vicari general de Vic, acompanyats
de preveres de l’arxiprestat del Bages Sud
i companys de curs de mossèn Miquel. El
senyor bisbe de Vic presidí la missa funeral que es va celebrar el dia 27 de maig
a l’església parroquial de Sant Vicenç de
Castellet, acompanyat d’un bon nombre
de preveres i amb l’assistència de familiars,
amics i feligresos.

de Sallent, ecònom de Sant Esteve de
Tavèrnoles, ecònom de Santa Maria de
Vilalleons i capellà de l’Hospital de la Santa
Creu de Vic. L’any 1985 quedà adscrit a
la parròquia de Santa Maria de Moià, on
residia. Va morir a Moià el dia 14 de maig a
noranat-vuit anys d’edat. La missa exequial
se celebrà el dia 15 a l’església parroquial de
Santa Maria de Moià, presidida pel senyor
bisbe i concelebrada per preveres diocesans,
amb l’assistència de familiars i feligresos
d’aquesta comunitat parroquial de Moià.
Mn. Miquel Codina i Font. Va néixer a
Moià el dia 2 de març de 1931 i va rebre
l’orde del presbiterat el juny de 1958. Inicià
el seu ministeri de prevere com a vicari de
Santa Maria de Sallent (1958). L’any 1959
exercí el ministeri sacerdotal a la diòcesi
argentina de Nueve de Julio (1959). Retornà
a la diòcesi de Vic l’any 1968, servint com a
vicari de la Catedral de Sant Pere d’aquesta
ciutat, i després com a Director de la Casa
Sacerdotal de Manresa (1971), com a consiliari de la HOAC (1972), com a consiliari de
l’Associació Catòlica de Vídues (1984), com
a membre de l’equip sacerdotal de Jorba i
com a rector de Sant Vicenç de Castellet
(1996). Fou membre del Consell Presbiteral
durant els períodes 2000-2004 i 20042006 i membre del Col·legi de Consultors
durant el període 2005-2009. L’any 2006 es
jubilà del càrrec de rector i col·laborà amb
la parròquia de Sant Ramon de Penyafort,
a l’arquebisbat de Barcelona. Va morir a
Barcelona el dia 23 de maig, a l’edat de
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Mn. Lluís Bohigas i Bohigas. Va néixer a
Manresa el dia 7 d’abril de 1930 i va rebre
l’orde del presbiterat el 5 de desembre de
1954. Inicià el seu ministeri de prevere com
a vicari de Santa Maria del Vilar en 1957.
L’any 1959 fou nomenat ecònom de Sant
Pere de Castellfollit del Boix i Santa Cecília
de Grevalosa, i en 1964 regent de Santa
Creu de Fonollosa. L’any 1970 es traslladà a
Manresa, on col·laborava amb la parròquia
de la Sagrada Família i amb el Col·legi dels
Germans de La Salle. Des de l’any 2014 vivia
a la residència Sant Francesc de Santpedor,
on morí el dia 16 de juny del 2015 a l’edat
de vuitanta-cinc anys. La missa exequial es
va celebrar el dia 17 de juny a l’església parroquial de la Sagrada Família de Manresa,
presidida pel senyor bisbe i concelebrada
per preveres diocesans, amb l’assistència de
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familiars, amics i germans de La Salle, on
tant temps havia residit.
> RELIGIOSES
Gna. Maria del Carme Ciuró Ribas, religiosa Dominica de l’Anunciata. Va néixer a
Castellterçol el 14 d’octubre de 1927. Va
morir a Vic, a la Casa Mare del P. Coll, el dia
25 d’abril del 2015, a l’edat de vuitanta-set
anys i seixanta-cinc de vida religiosa.
Gna. María José Gómez López, religiosa Dominica de l’Anunciata. Va néixer a
Còrdova el 23 de novembre de 1933. Va
morir a Vic, a la Casa Mare del P. Coll, el
dia 4 de maig del 2015, a vuitanta-un anys
d’edat i cinquanta-sis de vida religiosa.
Gna. María Dolores Sobrino Villalpando,
religiosa Dominica de l’Anunciata. Va néixer
a Monistrol de Montserrat el 13 de març
de 1939. Va morir a Vic, a la Casa Mare
del P. Coll, el dia 10 de maig del 2015, a
setanta-sis anys d’edat i cinquanta-tres de
vida religiosa.

Crònica diocesana
> JORNADA SACERDOTAL. L’Església,
hospital de campanya
En el marc de la Jornada Sacerdotal del
passat 8 de juny, a la sala d’actes del Seminari
de Vic va tenir lloc una conferència, a càrrec
del periodista i escriptor Antoni Puigverd,
sobre el tema «Què espera la societat de
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l’Església, avui?». Va assenyalar unes notes
que ajudaven a presentar la realitat que ell
percep en relació a la fe, el cristianisme i
l’Església a Catalunya.
Déu ha estat expulsat de casa nostra. Diríem
que la predicció de Nietzsche es va fent
realitat, Déu s’ha «volatilitzat». Certament,
alguns dies assenyalats l’Església té el seu
pes, però ha anat perdent el seu lloc en
l’esdevenir de moltíssima gent. Només en
el comiat social (la mort) encara es demana
la seva presència, tot i que cada vegada són
més les cerimònies laiques. A casa nostra,
en el temps més o menys recent de la
transició política, el sector més dinàmic de
Església va anar empenyent causes socials,
polítiques, de justícia social... però no les
liderava, i va acabar engolit per aquestes
causes i per les influències d’una mala
digestió del maig del 68.
Els debats en el món contemporani. A
Catalunya no hi ha hagut mai un cultura
catòlica combativa com a França, on des de
la Revolució s’ha anat bastint una cultura
que dialoga amb un món hostil i modern.
Certament a Catalunya va haver-hi els seus
intents (Balmes, Verdaguer...), però la guerra
civil esgotarà aquest inici i el franquisme
afavorirà i instrumentalitzarà l’adhesió
d’una Església col·laboradora. Així es veu
l’Església com a defensora d’una tradició
que ja s’ha liquidat. Malgrat que es vulgui
preservar la seva institucionalització, és
quelcom inútil. Avui en dia, l’audiència
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