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la diada del Ciri Votiu.
Missa i confirmacions a l’església parroquial de Santa Maria de Manlleu.
12 Presideix la celebració eucarística a la
catedral de Vic.
13 Audiències.
14 Audiències.
15 Visita pastoral a la parròquia de Castellterçol: visites a malalts de la parròquia
als seus domicilis, visita a la residència
Nature, visita a la residència Sigma i
dinar amb el senyor rector.
16 Audiències.
Reunió amb el patronat de la Casa
Sacerdotal.
16-17. Participa en el IV Congrés Litúrgic de
Montserrat realitzat al Seminari Conciliar de Barcelona.
17 Presideix la reunió de la Comissió Episcopus a les oficines del bisbat.
Presideix la celebració eucarística en
finalitzar el capítol general de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu a
Vic.
18 Dirigeix el recés de professors religió a
Oristà.
Visita pastoral a Castellterçol: Consell
Parroquial i missa estacional a l’església
de Sant Fructuós de Castellterçol.
19 Presideix la Jornada Diocesana de Catequesi al Seminari de Vic.
20-24. Participa en l’Assemblea Plenària
de la Conferència Episcopal Espanyola
a Madrid.
25 Visita pastoral a Gallifa: missa estacional a l’església de Sant Pere i Sant Feliu

de Gallifa, reunió amb col·laboradors de
la parròquia i dinar amb el senyor rector
i col·laboradors.
Visita pastoral a Sant Llorenç Savall:
missa estacional.
26. Visita pastoral a Riells del Fai: missa
estacional, dinar amb el senyor rector.
Participa en la Vetlla de Santa Maria al
monestir de Montserrat.
27 Presideix la celebració eucarística de la
Mare de Déu de Montserrat a la catedral
de Vic.
28 Audiències.
29 Audiències.
30 Presideix la reunió del Patronat del
Monestir de Ripoll al Palau Episcopal.
Presideix la reunió de la Comissió Episcopus a les oficines del bisbat.
Presideix l’adoració eucarística i pregària per les vocacions a la catedral de Vic.

Cancelleria i Secretaria
General
> NOMENAMENTS
P. Antoni Costa i Vall-llobera, CMF.
Rector ad casum de les parròquies de Sant
Fruitós de Bages i Sant Jaume d’Olzinelles
(31 març 2015).
> NECROLOGI
> PREVERES DIOCESANS
Mn. Antoni Mauri i Parareda. Va néixer
a Collsuspina el dia 5 d’agost de 1932 i
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va rebre l’orde del presbiterat el dia 20 de
desembre de 1958. Exercí el seu ministeri
de prevere com a vicari a la parròquia
de Sant Jaume de Calaf i com a director
espiritual del Col·legi La Salle de Calaf.
L’octubre de 1961 es traslladà com a
missioner a l’Argentina, d’on retornà
l’octubre de 1973. En aquest moment,
fou nomenat regent de la parròquia de
Sant Pere de Roda de Ter. Va ser director
espiritual de l’Institut de Vic i membre de
la Comissió Diocesana de Cases Rectorals.
L’any 1985 va ser nomenat rector de
Santa Coloma de Centelles, Sant Martí de
Centelles i Sant Pere de Bertí i va exercir
com a arxiprest de l’arxiprestat de Guilleries-Congost. L’any 2007 fou nomenat
rector de Santa Maria d’Olost i Sant Pere
de Perafita. També va ser membre del
Consell Presbiteral, en representació de
l’arxiprestat del Lluçanès, i membre del
Col·legi de Consultors. Des de la seva
jubilació, l’any 2012, residia a Olost. Va
morir a Vic el dia 12 de març a l’edat
de vuitanta-dos anys. La missa exequial,
presidida pel senyor bisbe de Vic i concelebrada per un bon nombre de preveres,
se celebrà el dia 13 de març a l’església
parroquial de Santa Maria d’Olost, plena
de familiars, amics i feligresos de les
diferents parròquies que mossèn Antoni
va servir.

de juny de 1950. Havia exercit el seu
ministeri de prevere com a vicari de les
parròquies de Sant Genís de Taradell
i Sant Joan de les Abadesses; com a
regent de la parròquia de Sant Martí de
Granera i com a ecònom de la parròquia
de Sant Miquel de Terradelles. Fou també
capellà-mestre de l’escola parroquial de
Sant Feliu Sasserra. Des del desembre
de 1958 era rector de Sant Vicenç i Sant
Cristòfol de Castellbell. Va morir a Manresa el Dijous Sant, dia 2 d’abril, a l’edat
de vuitanta-nou anys. Tenint en compte
la litúrgia d’aquests dies sants, el Dissabte Sant se celebraren les exèquies i el
Dilluns de Pasqua es va celebrar la missa
funeral; ambdues al Burés. Presidides pel
senyor bisbe, en les dues celebracions
s’hi aplegaren preveres, familiars, amics i
feligresos de mossèn Joan.
> RELIGIOSES
Gna. Maria Rosario Hidalgo Peña, religiosa Serventa del Sagrat Cor de Jesús. Va néixer a Hoyos del Toro (Burgos) l’any 1926. Va
morir a Vic, a la Residència Mare Pia, el dia
20 de març del 2015, a l’edat de vuitantanou anys i seixanta-sis de vida religiosa.
Gna. Maria Àngels Gamisans Anglada,
religiosa Dominica de l’Ensenyament. Va
néixer a Vic el dia 12 de juliol de 1923. Va
morir a Vic, al Convent de les Dominiques
de l’Ensenyament, el dia 1 d’abril del 2015,
a l’edat de noranta-un anys i seixanta-vuit
de vida religiosa.

Mn. Joan Farràs i Tort. Va néixer a
Muntanyola el dia 5 de gener de 1926 i
va rebre l’orde del presbiterat el dia 25
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Gna. Dolores Alcalde Collantes, religiosa
Serventa del Sagrat Cor de Jesús. Va néixer
a Cabia (Burgos) el dia 22 de setembre de
1914. Va morir a Vic, a la Residència Mare
Pia, el dia 8 d’abril del 2015, a l’edat de cent
un anys i vuitanta de vida religiosa.

Crònica diocesana
> Crònica del pelegrinatge diocesà amb
ocasió de l’any jubilar dels 500 anys
del naixement de santa Teresa de Jesús,
presidit pel bisbe Romà
(16-20 març 2015)
El dilluns dia 16 de març, un centenar
de pelegrins del bisbat de Vic —vinguts
d’Aguilar de Segarra, Artés, Calaf, Centelles, el Pont de Vilomara, Folgueroles,
Igualada, Jorba, la Gleva, Manlleu, Manresa, Moià, Montmaneu, Navarcles, Òdena,
Ripoll, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi
de Lluçanès, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Sant Pere de
Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa
Maria de Corcó, Tavertet, Tona, Torelló,
Vic i Vilanova del Camí; i també de la
Torre de Claramunt i Solivella— començava el pelegrinatge diocesà a Àvila, amb
motiu dels 500 anys del naixement de
santa Teresa, acompanyats i atesos en
tot moment pel personal de l’agència de
viatges, Ruth Travel.

fundat per santa Teresa l’any 1581. Allà
celebràrem l’eucaristia, prèvia la benvinguda i explicació d’un pare carmelita que ens
permeté d’immergir-nos en un dels més
de 700 carmels que hi ha, avui, en el món
catòlic. Fou la introducció adequada per a
començar el pelegrinatge.
Dimarts, dia 17. Àvila
A Àvila, gairebé tot parla de la que anomenen la Santa. «Fins i tot presideix el
saló de plens de l’ajuntament», ens deia
una guia experta. És santa Teresa qui ha
donat fama mundial a la vila. Envoltada
de les famoses muralles medievals, tota
la ciutat vella sembla un carmel: campanars, estàtues, museus, carrers, casa
natalícia, catedral, pancartes i cartells,
fan respirar els aires de la dona «inquieta
y andariega» que volia transformar el
món amb la palanca de l’oració.

La primera parada teresiana, de camí cap
a Àvila, fou el monestir carmelita de Sòria,
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