Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

Senyor bisbe

Decret episcopal 12/14, de 16 de setembre)
per tal de proposar el nom d’un candidat a
exercir l’ofici d’arxiprest durant el pròxim
quinquenni (2014-2019) en cadascun dels
deu arxiprestats del bisbat;

DECRETS
> DECRET 14/2014 DE NOMENAMENT
D’ARXIPRESTOS PER AL PERÍODE 20142019

Atenent-me a les meves facultats ordinàries
i al que disposen els cànons 553 i 554 del
Codi de Dret Canònic,

Havent consultat tots els preveres de la
diòcesi, com prescriu el cànon 553 § 2 del
Codi de Dret Canònic i els articles II.8.1 i
II.8.3 de l’Estatut de l’Arxiprest, i havent
consultat també els diaques, els superiors
i superiores de cada comunitat religiosa
present en cada arxiprestat, els religiosos i
laics del Consell Diocesà de Pastoral i, allà
on està constituït, els religiosos i laics del
Consell Pastoral Arxiprestal (conforme al

PEL PRESENT DECRET, i per un període de
cinc anys (2014-2019), nomeno:
—Arxiprest de l’arxiprestat de l’AnoiaSegarra: Rvd. Josep Massana i Cortina
—Arxiprest de l’arxiprestat del Bages-Nord:
P. Antoni Costa i Vall-llobera, C.M.F.
—Arxiprest de l’arxiprestat Bages-Sud: P.
Josep Morros i Castelltort, SchP
—Arxiprest de l’arxiprestat de GuilleriesCongost: Rvd. Joan Carles Serra i Permanyer
—Arxiprest de l’arxiprestat del Lluçanès:
Rvd. Josep Casals i Serrat
—Arxiprest de l’arxiprestat de Manresa: Rvd.
Joan Antoni Castillo i Puertas
—Arxiprest de l’arxiprestat del Moianès:
Rvd. Àngel Collar Noguera
—Arxiprest de l’arxiprestat del Ripollès: Rvd.
Melitó Tubau i Espelt
—Arxiprest de l’arxiprestat del Ter-Collsacabra: Rvd. Joan Serrabassa i Faja
—Arxiprest de l’arxiprestat de Vic: Rvd. Pere
Oliva i March
En el compliment de llur missió els arxiprestos s’atendran a la legislació universal de
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l’Església, bàsicament al cànon 555 del Codi
de Dret Canònic, i a la legislació particular
de la diòcesi continguda en l’Estatut de
l’Arxiprest, articles II.1 a II.7.7.

Atès que s’ha exhaurit el període de cinc
anys per al qual van ser nomenats els
membres del Consell Presbiteral (període
2009-2014);

En particular, i a l’empara del que disposa
el cànon 555 §1 1r del CIC, us demano que
promogueu i coordineu la pastoral de cada
un dels vostres arxiprestats tenint en compte, especialment, el Pla Diocesà de Pastoral
vigent, «L’alegria d’evangelitzar. Una Església en sortida missionera».

Atès que, segons el c. 497, 1r, del Codi
de Dret Canònic, per a la designació dels
membres del Consell Presbiteral, aproximadament la meitat han de ser elegits
lliurement pels mateixos sacerdots, i que
els Estatuts del Consell Presbiteral de Vic,
aprovats el dia 1 de desembre del 2005,
estableixen, en el capítol segon, el procediment per a fer-ho;

Disposo també que els arxiprestos nomenats comencin a exercir el seu ofici a partir
del dia d’avui.
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 14 de
novembre del 2014.
+ Mons. Romà Casanova i Casanova,
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. senyor
Bisbe,
David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari General
> DECRET 15/2014 D’OBERTURA DEL
PERÍODE PER A PROCEDIR A L’ELECCIÓ
DELS MEMBRES DEL CONSELL PRESBITERAL, ETAPA XIII, PERÍODE 2014-2019,
QUE TENEN LA CONDICIÓ DE MEMBRES
ELEGITS PER VOTACIÓ, I DE DETERMINACIÓ DE LA DATA LÍMIT PER A EMETRE
EL VOT

PEL PRESENT DECRET disposo que a partir
del dia d’avui s’obri la convocatòria d’eleccions dels membres del Consell Presbiteral,
etapa XIII, període 2014-2019.
Segons disposa l’article 14 dels Estatuts
del Consell Presbiteral, tenen dret d’elecció,
actiu i passiu:
—Tots els sacerdots seculars incardinats a la
diòcesi (c. 498 §1,1).
—Tots els sacerdots no incardinats a la diòcesi i residents en ella que exerceixin ofici
en bé de la diòcesi.
—Els preveres d’Instituts de Vida Consagrada i els preveres de Societats de Vida
apostòlica i els sacerdots que pertanyen a
una Prelatura personal, que exerceixen en
la diòcesi un ofici pastoral en bé d’aquesta.
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—Dos representants entre els membres
d’Instituts de Vida Consagrada i els de
Societat de Vida Apostòlica que resideixen
a la diòcesi i que exerceixen algun ofici en
bé de la diòcesi.

D’acord amb el que disposa l’article 17 dels
Estatuts del Consell Presbiteral, caldrà elegir
per votació els membres següents:
—Un prevere per a cada un dels deu arxiprestats de la diòcesi, entre tots els sacerdots diocesans seculars, d’Instituts de Vida
Consagrada o d’una Societat de Vida Apostòlica i els sacerdots que pertanyen a una
prelatura personal que exerceixin un ofici
pastoral en bé de la diòcesi (c. 498 § 1).

Exhorto els arxiprestos a tenir cura d’organitzar correctament l’elecció del prevere representant del seu arxiprestat,
d’acord amb el que determina l’article 18
dels Estatuts del Consell Presbiteral. En
reunió d’arxiprestat, i sota la supervisió
de l’arxiprest, caldrà que facin una primera votació, de la qual resultarà el nom
de tres candidats del mateix arxiprestat.
Un cop escollida la terna i notificada
per l’arxiprest a tots els preveres de l’arxiprestat, cada prevere votarà amb les
butlletes oficials un dels tres noms de
la terna.

—Un prevere de més de cinquanta anys d’edat
no jubilat canònicament i un prevere que en
el dia de la convocatòria d’eleccions encara
no hagi complert cinquanta anys d’edat.
—Un prevere representant dels sacerdots
jubilats canònicament elegit per altres
sacerdots de la seva condició.
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Per a l’elecció d’un prevere de més de
cinquanta anys d’edat no jubilat i un
prevere que no hagi complert cinquanta
anys d’edat, poden votar tots els sacerdots diocesans seculars, d’Instituts de
Vida Consagrada o d’una Societat de Vida
Apostòlica i els sacerdots que pertanyen
a una prelatura personal que exerceixin
un ofici pastoral en bé de la diòcesi i
els preveres jubilats canònicament (cf.
Estatuts del Consell Presbiteral, article
19 i 17b).

desembre del 2014.
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 21 de
novembre del 2014.

Per a l’elecció del prevere representant
dels preveres jubilats canònicament, poden
votar únicament els preveres jubilats canònicament (cf. Estatuts del Consell Presbiteral, article 17, c).

> DECRET 16/14 DE CONCESSIÓ DE
LLICÈNCIA PER A CELEBRAR MISSA O
ALTRES ACCIONS SAGRADES EN LA
CAPELLA PRIVADA DEDICADA A SANT
JULIÀ, A LA FINCA «LES ALZINETES» DE
LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE JORBA

Per a l’elecció dels dos representants dels
Instituts de Vida Consagrada i els de Societat de Vida Apostòlica, poden votar únicament els membres dels susdits instituts o
societats de Vida Apostòlica (cf. Estatuts del
Consell Presbiteral, article 20).
Disposo, finalment, que, d’acord amb
l’article 20 dels Estatuts del Consell Presbiteral del Bisbat de Vic, el vot, amb les
butlletes oficials, es dipositi personalment en l’urna que hi haurà a la Cancelleria - Secretaria General, o s’enviï
per carta o per delegació a la susdita
secretaria, abans del dia 22 de desembre
del 2014. L’escrutini es farà a la Cancelleria - Secretaria General el dia 23 de

+ Mons. Romà Casanova i Casanova,
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. senyor
Bisbe
David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari General

Atès que el senyor Rector de la Parròquia
de Sant Pere de Jorba va presentar petició,
en data 30 de setembre del 2014, en la qual
exposava que la família propietària de la
capella dedicada a St. Julià, a la finca «Les
Alzinetes», demanava l’ampliació de l’actual
autorització per a poder-hi celebrar els
sagraments del baptisme i del matrimoni
dels familiars descendents, amb l’autorització del rector de la parròquia;
Atès que ja consta l’autorització del Sr.
Bisbe de Vic, Dr. Ramon Masnou i Boixeda,
de data 6 d’octubre de 1970, que dóna
llicència per a poder celebrar la missa a
la indicada capella, propietat en aquell
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moment de Mn. Ignacio Mª Colomer Preses;
Atès que el senyor Rector de la parròquia
de Sant Pere de Jorba va visitar, d’acord
amb el cànon 1224 §1, del Codi de Dret
Canònic (CIC) vigent, la susdita capella privada i, segons ha manifestat a la Secretaria
General del Bisbat en data 22 d’octubre, la
va trobar instal·lada decentment, comptant
amb la mesa d’altar i dotada amb els objectes i ornaments litúrgics necessaris per a la
celebració de la missa, i va considerar que
continua conservant la dignitat requerida
perquè es pugui renovar la llicència per a
celebrar-hi el culte diví;

capella privada, dedicada a Sant Julià, de la
parròquia de Sant Pere, situada en el terme
municipal de Jorba, 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):
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

Atès que per a celebrar la missa o altres
accions sagrades en una capella privada cal
la llicència de l’Ordinari (cànon 1228 CIC),
PEL PRESENT DECRET autoritzo que en la
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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).
2. S’hi podrà celebrar el sagrament del baptisme sempre que es tracti d’un membre de
la família de la propietària de la finca «Les
Alzinetes», la Sra. Maria Gudayol i Prat, i es
compti amb l’autorització del rector de la
parròquia de Sant Pere de Jorba, 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 de la propietària de la finca.
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;
Que sempre que en aquesta capella privada hi hagi alguna celebració litúrgica
extraordinària es comuniqui al rector de la
parròquia de Santa Pere de Jorba perquè en
tingui constància;
Que en tot cas sigui respectada la normativa aprovada pel Bisbat de Vic en referència
als espais de culte (entre altres, La cura
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pastoral de la parròquia. Orientacions per
als rectos i col·laboradors parroquials —
desembre 2013—; Condicions per a deixar
el temple parroquial per a concerts, —BOBV,
núm. 2.924, març 2003—…).
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.
Vic, 28 de novembre del 2014.
+ Romà Casanova i Casanova,
bisbe de Vic
Per manament del Rvdm. senyor Bisbe
David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari General
> DECRET 17/14 DE DELEGACIÓ PER A
PRESIDIR EL TRIBUNAL EN LA CONTINUACIÓ DEL PROCÉS DIOCESÀ DE BEATIFICACIÓ O DECLARACIÓ DE MARTIRI DELS
SERVENTS DE DÉU JAUME SERRA JORDI,
SACERDOT, I COMPANYS SACERDOTS I
SEGLAR DE LA DIÒCESI DE VIC, IMMOLATS
DURANT LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA DE LA
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II REPÚBLICA ESPANYOLA (1936-1939)
Dado que se está instruyendo en nuestra
diócesis un proceso diocesano de beatificación o declaración de martirio de los Siervos
de Dios Jaume Serra Jordi, sacerdote, y
compañeros sacerdotes y seglares de la
diócesis, inmolados durante la persecución
religiosa de la II República española (19361939); no pudiendo presidir personalmente
el tribunal, a causa de mis ocupaciones pastorales; dado que el Rvdo. Ldo. Esteve Dilmé
Quintana, en el cual delegué la presidencia
de dicho tribunal por Decreto episcopal
27/2006 de 29 de diciembre, no puede continuar ejerciéndola por su avanzada edad y
estado de salud;

dicho proceso.
Dado en Vic, a 28 de noviembre de 2014.
+ Romà Casanova Casanova,
Obispo de Vic
Doy fe,
David Gómez Zaragoza,
Canciller y Secretario General
> DECRET 18/14 DE CONSTITUCIÓ DEL
CONSELL PRESBITERAL DE VIC EN LA
SEVA XIIIa ETAPA I PER AL QUINQUENNI
2014-2019.
Atès que s’ha exhaurit el quinquenni
(2009-2014) per al qual foren nomenats
els membres del Consell Presbiteral en la
seva dotzena etapa i ara cal procedir a la
constitució d’un nou Consell Presbiteral en
la seva tretzena etapa per al quinquenni
(2014-2019);

Por las presentes delego en el RVDO. LDO.
FÈLIX GUÀRDIA TORRENTS, para que presida dicho tribunal e instruya en mi nombre

Atès que els Estatuts del Consell Presbiteral
de Vic, aprovats per decret el dia 1 de
desembre del 2005, estableixen que
el susdit Consell constarà de membres
o consellers nats per raó de l’ofici, de
membres designats pel senyor bisbe i de
membres elegits lliurement (cf. article 13
dels Estatuts del Consell Presbiteral de Vic);
Atès que, d’acord amb l’article 16 dels
Estatuts, he designat els preveres que em
correspon designar per a formar part del
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Consell Presbiteral i que, d’acord amb
l’article 17 dels mateixos Estatuts, s’ha
procedit a l’elecció dels preveres que han
de formar part del susdit consell com a
membres elegits,
PEL PRESENT DECRET, i d’acord amb el que
disposen els cànons 495 a 501 del Codi de
Dret Canònic, nomeno membres del Consell
Presbiteral de la Diòcesi, en la seva tretzena
etapa i per al quinquenni 2014-2019, els
preveres següents:
Membres nats
Mn. David Compte i Verdaguer, vicari
general
Mn. Joan Casas i Griera, vicari episcopal
Mn. Jaume Casamitjana i Vilaseca, rector del
Seminari Diocesà
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Mn. Joan Mir i Tubau, degà-president del
Capítol de la Catedral
Membres designats pel senyor Bisbe
Mn. Francesc Chía i Segura
Mons. Fèlix Guàrdia i Torrents
Mn. Narcís Riba i Codina
Mn. Josep Maria Riba i Farrés
Membres elegits
Un prevere per cada un dels deu arxiprestats
Mn. Joan Jiménez i Rubio (Arxiprestat de
Vic)
Mn. Josep Sala i Subirana (Arxiprestat del
Ripollès)
Mn. Carles Izquierdo i Balmes (Arxiprestat
del Ter-Collsacabra)
Mn. Àngel Franquesa i Burdó (Arxiprestat
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Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. senyor
Bisbe

del Lluçanès)
Mn. Joaquim Fàbregas i Navarro (Arxiprestat
de Guilleries-Congost)
Mn. Josep Ruaix i Vinyet (Arxiprestat del
Moianès)
Mn. Ramon Donada i Madirolas (Arxiprestat
de Manresa)
Mn. Jean Hakolimana (Arxiprestat del
Bages-Nord)
Mn. Xavier Bisbal i Talló (Arxiprestat del
Bages-Sud)
Mn. Eduard Flores i Serradell (Arxiprestat
Anoia-Segarra)

David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari general

HOMILIES
> SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA
525è aniversari de la Reial Confraria de la
Puríssima i Immaculada Concepció de la Verge
Maria de Manresa
Col·legiata basílica de Santa Maria de la Seu de
Manresa // 8-12-2014

Un prevere de més de cinquanta anys
d’edat no jubilat canònicament i un prevere
que encara no hagi complert cinquanta
anys d’edat
Mn. Pere Oliva i March
Mn. Josep Maria Masnou i Pratdesaba

Sr. Rector de la parròquia i membres del
Capítol d’aquesta col·legiata basílica de
Santa Maria de la Seu de Manresa,
Pare Valentí de Manresa, germà diaca,
Sra. Regidora de Cultura de la Ciutat de
Manresa,
Sr. President i membres de la Reial Confraria
de la Puríssima i Immaculada Concepció de
la Verge Maria d’aquesta ciutat,
Germans, tots fills estimats de Déu, aimants
de santa Maria, la Mare de Déu.

Un prevere representant dels preveres
jubilats canònicament
Mn. Salvador Mundó i Roviró
Dos preveres religiosos representants
dels preveres religiosos dels Instituts de
Vida Consagrada i les Societats de Vida
Apostòlica
P. Carlos Herrera, IVE
P. Mateu Trenchs i Verdaguer, SchP

Han passat 525 anys des de la data del 8
de desembre de 1849, quan es va celebrar
amb gran solemnitat la primera festa de la
patrona de la Reial Confraria de la Puríssima
i Immaculada Concepció de la Verge Maria.
I avui, en aquesta escaiença, volem celebrar,
com pertoca, aquesta solemnitat mariana i,
al mateix temps, volem donar gràcies a Déu

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 31 de
desembre del 2014.
+ Mons. Romà Casanova i Casanova,

Butlletí núm 2.994

434

