Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

> calendari de col·lectes
MANADES
Mant. esgl. diocesana
1r diumenge mes
Mans Unides
8 de febrer
Dia del Seminari
22 de març
Llocs sants
3 d’abril
Mitjans de comunicació social 17 de maig
Càritas Corpus
7 de juny
Òbol de sant Pere
28 de juny
Domund
18 d’octubre
Germanor
15 de novembre
RECOMANADES
Església universal
Infància missionera
Càritas
Vocacions nadiues
Dia pro orantibus
Diòcesi missionera
Càritas Nadal

18 de gener
25 de gener
2 d’abril
10 de maig
31 de maig
12 de juliol
25 de desembre

> necrologi
Gna. Concepció Alsina Carrera, Josefina
de la Caritat. Va néixer a Sant Julia de
Vilatorta el dia 29 de desembre de 1916.
Va morir a la Casa Mare - Noviciat de Vic
el dia 2 de novembre del 2014, a la edat
de noranta-set anys i setanta-cinc de vida
religiosa.

novembre de 2014, a l’edat de setanta-sis
anys i cinquanta-quatre de vida religiosa.

Delegació episcopal de
Catequesi
> CRÒNICA DE LA II JORNADA DIOCESANA D’INFANTS
El dia 29 de març del 2004, a l’escola del Roser
de Sant Julià de Vilatorta, més de 115 infants,
acompanyats per mossens, catequistes i pares,
van participar en la II Jornada Diocesana
d’Infants.
A través sempre del joc, es va començar amb
la presentació de tots els infants esmentant
les seves parròquies de procedència. Tot
seguit, el grup Pedres Vives introduïa la
pregària amb un cant. L’activitat del matí
es va pensar al voltant del nostres sants
del Pla de Pastoral, de manera que es van
fer set grups, que van anar elaborant uns
trencaclosques que els feien buscar la identitat de cada sant. Després cada grup ho va
presentar a la resta i ho anaven col·locant
en un gran mural que presidia la paret,

Gna. Carme Capdevila i Capdevila, Dominica de l’Anunciata. Va néixer a Maldà (Lleida) el 17 de novembre de 1938. Va morir a
la Infermeria del Pare Coll de Vic el dia 14 de
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