Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

Senyor bisbe

esglésies fora de la pròpia parròquia sense la
llicència preceptiva, «es procurarà dissuadir
els esposos de casar-se en uns llocs determinats per raó de vana ostentació o d’índole
econòmica o per altres raons injustificades»
(Ritual del matrimoni praenot. núm. 68).

DECRETS
> DECRET 11/15 SOBRE EL LLOC DE
CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DEL
MATRIMONI

Vist que, tot i això, darrerament sovintegen
les peticions de celebrar els casaments
canònics fora dels llocs de culte (p.e., en
edificis profans o a camp obert), peticions
que segueixen principalment criteris estètics, de comoditat o de proximitat amb el
lloc de celebració del banquet de noces; vist
que convé evitar tot allò que pugui portar a
la seva privatització i la seva integració en
circuits comercials;

Atès que la praxi constant de l’Església ha
estat que el matrimoni canònic se celebrés
a l’interior d’una església oberta al culte;
Atès que el cànon 1.118 §1 del Codi de Dret
Canònic disposa que «El matrimoni entre
catòlics o entre una part catòlica i una
part no catòlica batejada s’ha de celebrar
en l’església parroquial; amb llicència de
l’Ordinari del lloc o del Rector podrà ser
celebrat en una altra església o oratori» i el
§2 indica que «l’Ordinari del lloc pot permetre que un casament se celebri en un altre
lloc convenient».

PEL PRESENT DECRET disposo que el
sagrament del matrimoni sigui celebrat
sempre a l’interior de les esglésies parroquials o altres esglésies, oratoris i ermites, santuaris o capelles on hi hagi culte (c. 1.118) i
mai fora de lloc sagrat (c. 1.205).

Atès que la proclamació de la naturalesa
sacramental del matrimoni inspira el criteri
general de l’ordenament canònic que disposa la celebració del matrimoni en un lloc
sagrat (c. 1.205 CIC) i, per tant, l’excepcionalitat que ha de caracteritzar la celebració
de matrimonis fora de l’església parroquial
obliga preceptivament a la intervenció de
l’Ordinari o del Rector mitjançant la preceptiva llicència (c. 1.118 §1 i §2 CIC).

No està autoritzada la celebració a les esglésies dels monestirs de vida contemplativa.
En el cas de capelles privades (c. 1.226),
només s’atendran les peticions que respectin els termes de la llicència atorgada en el
seu moment per l’Ordinari.
En cas de dubte sobre el lloc de celebració del
matrimoni, convé que es resolgui adreçant
una sol·licitud expressa d’autorització al Bisbat.

Atès que no és correcta, per tant, la praxi
de celebrar els casaments en parròquies o
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En darrer lloc, es recorda també que l’obligació del rector de la parròquia on s’hagi
celebrat el matrimoni de trametre al Registre
Civil, en el termini de 5 dies des de la seva
celebració, l’Acta de matrimoni canònic per a
la seva oportuna inscripció (cf. Protocol Final
de l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa
Seu sobre Assumptes Jurídics de 1979).

Es recorda que, en el cas que el sagrament se
celebrés en un lloc diferent del que disposa
el c. 1.115 (parròquia on un dels contraents
té el domicili o el quasi-domicili…) caldrà la
llicència de l’Ordinari propi o del Rector propi.
Atès que la celebració del matrimoni és un
acte personal i intransferible, seran els contraents els qui hauran de formular personalment
la petició de celebrar el casament en una
església diferent de la seva església parroquial
i tramitar el corresponent expedient matrimonial davant el seu rector, d’acord amb allò que
preveuen les normes canòniques.

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 14 de
setembre del 2015.

+ Mons. Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic

Que els rectors vetllin perquè quedi garantida la preparació adequada dels contraents,
de tal manera que no es concedeixi permís
per a casar-se a qui no hagi tingut un procés de preparació conforme a les normes
diocesanes de preparació i la resta de requisits jurídics i pastorals.

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

David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari General
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> DECRET 12/15 D’ERECCIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ PÚBLICA DE FIDELS
«MOVIMENT ACCIÓ CATÒLICA OBRERA
DE LA DIÒCESI DE VIC» I D’APROVACIÓ
DELS ESTATUTS FUNDACIONALS

fundacionals pels quals s’haurà de regir la
susdita Associació.
Disposo, així mateix, que l’esmentada Associació procedeixi a la seva inscripció al
Registre d’Entitats Religioses del Ministeri
de Justícia.

Acceptada la sol·licitud de Mn. Josep Escós,
de data 23 de juliol d’enguany, juntament
amb els Estatuts de l’Associació Pública de
Fidels anomenada «Moviment Acció Catòlica Obrera de la Diòcesi de Vic», amb domicili
al Casal de l’Església, carrer Era del Firmat,
núm. 1-3, de la ciutat de Manresa, d’aquest
bisbat de Vic, en la qual sol·licita l’erecció i
la concessió de personalitat jurídica pública
de la susdita Associació;

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 20 d’octubre del 2015.

+ 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

Examinats els esmentats estatuts pels quals
es regirà l’Associació, en els quals es determina el seu objectiu social i la resta de continguts preceptuats pel Codi de Dret Canònic;
Vist que l’Associació compleix els requisits
establerts en la disciplina vigent de l’Església per a ser erigida en associació pública,
tal com consta en l’informe de la Promotora
de Justícia de 8 d’octubre;
PEL PRESENT DECRET, i d’acord amb el que
estableixen els cànons 301 i 313 del Codi de
Dret Canònic, erigeixo l’Associació «Moviment Acció Catòlica Obrera de la Diòcesi
de Vic», la qual queda constituïda en associació pública de fidels en aquesta diòcesi i
li concedeixo personalitat jurídica pública.
De la mateixa manera, aprovo els Estatuts
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> DECRET 13/15 DE CONCESSIÓ DE
LLICÈNCIA PER A CELEBRAR LA MISSA
O ALTRES ACCIONS SAGRADES EN LA
CAPELLA PRIVADA DE LA CASA «MAS
EL GARET» DE COLLSUSPINA
Atès que el dia 27 de gener de 1948 l’Excm. i
Rvdm. Bisbe de Vic, Mons. Joan Perelló i Pou,
va concedir al Srs. José Costa i Celia Velasco
i als seus fills, permís d’oratori privat per a la
«Casa Costa» de la Pl. Major, 18, de Vic;
Atès que la Sra. Núria Guix Casadevall ha
presentat una instància, en data 17 de juny
del 2015, en la qual exposa que l’oratori que
existia en la «Casa Costa» de la Pl. Major,
18, de Vic es va traslladar, amb motiu de la
venda de la susdita «Casa Costa», a la casa
«Mas el Garet», situada en el terme municipal de Collsuspina, d’aquest bisbat de Vic,
actualment propietat de la Sra. Maria Isabel
Costa-Velasco Forcada; i demana que es
renovi la llicència per a celebrar-hi la Missa
o altres accions sagrades, i que desitjaria
que fos beneït com a capella privada i que
s’hi pogués celebrar el culte diví;
Atès que Mn. Ramon Muntadas i Vilaseca,
rector de la parròquia de Santa Maria de
Collsuspina, ha visitat, d’acord amb el cànon
1.224 §1 del Codi de Dret Canònic (CIC)
vigent, la susdita capella privada i l’ha trobada instal·lada decentment i, amb data de
20 d’octubre del 2015, ha emès un informe
favorable perquè es pugui concedir la llicència requerida per a celebrar-hi el culte diví;
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Atès que per a celebrar la Missa o altres
accions sagrades en una capella privada cal
la llicència de l’Ordinari (CIC, cànon 1.228),
PEL PRESENT DECRET, segons disposa el
c. 1.224 § 2 CIC, decreto extingit el permís
d’oratori privat per a la «Casa Costa» de la
Pl. Major, 18, de Vic.
Autoritzo que en la capella privada de la casa
«Mas el Garet» de Collsuspina, d’aquest bisbat
de Vic, s’hi pugui celebrar Missa o altres
accions sagrades, atenent-se, però, a les
restriccions següents (cf. CIC, cànon 1.225):
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).
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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 Santa Maria de Collsuspina perquè
en tingui constància;

2. S’hi podrà celebrar el sagrament del Baptisme sempre que es tracti d’un membre de
la família de la propietària de la casa «Mas
el Garet» de Collsuspina, la Sra. Maria Isabel
Costa-Velasco Forcada, i es compti amb
l’autorització del rector de la parròquia de
Santa Maria de Collsuspina, el qual es responsabilitzarà d’inscriure el nou batejat en
el llibre de Baptismes de la parròquia.

Que la benedicció es faci d’acord amb el
ritu prescrit en els llibres litúrgics (CIC,
1.229) 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 a la propietària
de la capella privada.

3. El sagrament del Matrimoni s’hi podrà
celebrar amb llicència de l’Ordinari o del
rector (c. 1.118 §2), i sempre que es tracti
d’un membre de la família de la propietària
de la casa.

Que en tot cas sigui respectada la normativa aprovada pel Bisbat de Vic en referència
als espais de culte (entre altres, La cura
pastoral de la parròquia. Orientacions per
als rectos i col·laboradors parroquials —

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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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 1.229) i que,
tal com estableix el cànon 1.224 §2 del CIC,
no pot ser destinada a usos profans sense
l’autorització de l’Ordinari.
Ho decreto i signo a Vic, el dia 27 d’octubre
del 2015.

+ Romà Casanova i Casanova,
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. senyor
Bisbe

Maria Font i Montanyà,
Vice-cancellera i Vice-secretària general

HOMILIES
> JORNADA DIOCESANA – DIA DE LA
CATEDRAL
Catedral de Vic // 20-9-2015
1Ma 4,52-59 // Ef 3,2-12 // Jn 4,5-24
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Sr. Degà i membres del Capítol,
Germanes Serventes del Senyor i de la Verge
de Matará, al servei de la catedral,
Srs. Arxiprestos,
Germans preveres i diaques,
Seminaristes,
Religiosos i religioses,
Germans i germanes, tots fills estimats de
Déu.
La primera paraula que brolla del meu
cor, en aquests moments, dirigida a tots i
cada un de vosaltres, és: Gràcies per serhi! Gràcies per haver acollit la invitació a
participar en el Dia de la Catedral. La vostra
presència i la vostra participació joiosa i
fidel manifesten el que deia sant Joan Pau
II: «L’església catedral és el símbol i la llar
visible de la comunitat diocesana presidida
pel bisbe que hi té la seva càtedra… A la
càtedra del bisbe, descobrim Crist, Mestre,
que, gràcies a la successió apostòlica, ens
ensenya a través dels temps» (Joan Pau II,
Madrid, 15-6-1993).
Avui, de manera solemne i amb la participació dels preveres i diaques i fidels d’arreu de
la diòcesi, celebrem l’aniversari de la dedicació d’aquest temple amb el cor agraït pel
do d’aquesta nostra catedral. En la primera
lectura hem escoltat com Judes i els seus
germans macabeus van decidir que cada
any celebrarien amb alegria les festes de la
dedicació de l’altar del temple de Jerusalem,
després d’haver-lo consagrat de nou, ja que
els pagans l’havien profanat. L’aniversari de
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