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Senyor bisbe

de martirio de los Siervos de Dios Jaume
Serra Jordi, sacerdote, y compañeros sacerdotes y seglares de la diócesis, immolados
durante la persecución religiosa de la II
República española (1936-1939);

DECRETS
> DECRETO 14/2015 DE NOMBRAMIENTO
DE NOTARIA-ACTUARIA SUSTITUTA
PARA LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN
O DECLARACIÓN DE MARTIRIO DE
LOS SIERVOS DE DIOS JAUME SERRA
JORDI, SACERDOTE, Y COMPAÑEROS
SACERDOTES Y SEGLARES DE LA
DIÓCESIS DE VIC, INMOLADOS DURANTE
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA DE LA II
REPÚBLICA ESPAÑOLA (1936-1939)

por las presentes designo y nombro
como NOTARIA-ACTUARIA SUSTITUTA de
dicho proceso a la LDA. DÑA. ARACELI
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, licenciada en
Derecho Canónico, con las debidas facultades para hacer, tanto de palabra como por
escrito, todas y cada una de las cosas que
deben y pueden hacer en estas causas los
notarios, de tal manera que sus escritos den
fe pública y plena.

Debiendo designar una notaria-actuaria
para el Tribunal que ha de instruir el proceso diocesano de beatificación o declaración

Dado en Vic, a 4 de noviembre de 2015.
Fdo.: + Romà Casanova i Casanova,
Obispo de Vic
Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Señor
Obispo
Maria Font i Montanyà,
Vice-cancillera y Vice-secretaria general
> DECRET 15/2015 DE NOMENAMENT
DEL TRIBUNAL PER AL TRASLLAT
DE LES RESTES MORTALS DE FRA
EUDALD D’IGUALADA DE LA CRIPTA
DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA
D’IGUALADA A LA CAPELLA LATERAL
DE L’ESGLÉSIA DEL CONVENT DE SANTA
ANNA I SANTA EULÀLIA DE SARRIÀ –
BARCELONA

Butlletí núm 3.000

388

Església diocesana

Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Vist que amb data 30 d’octubre del 2013,
pel Decret episcopal núm. 22/2013, vaig
concedir l’autorització de trasllat de les
restes mortals de Fra Eudald d’Igualada,
en procés de beatificació segons protocol
núm. 2360, des de la Cripta de la Basílica
de Santa Maria d’Igualada a la Capella
lateral de l’església del Convent de Santa
Anna i Santa Eulàlia de Sarrià - Barcelona
(Arquebisbat de Barcelona).
Vist que la susdita autorització quedava
subjecta a les disposicions que es contemplen en el títol IV de la Instrucció
Sanctorum Mater sobre el procediment
d’instrucció diocesà o eparquial en les causes dels sants, de 22 de febrer del 2007.

Vista l’autorització de la Congregació de les
Causes dels Sants per a la seva exhumació
i trasllat, de data 3 de juny del 2014 (Prot.
N. 2360-9/14), conforme a l’article 9§2 de
l’apèndix sobre reconeixement canònic de
les restes d’un Servent de Déu de l’esmentada Instrucció Sanctorum Mater.
Vista l’autorització del Bisbe ad quem
(Arquebisbat de Barcelona) de data 27 d’octubre del 2015, per la qual accepta rebre en
la seva diòcesi les restes mortals del germà
caputxí Fra Eudald d’Igualada.
Vista la petició presentada per Fra Gil Parés
i Casellas, OFMCap, Ministre provincial de
Catalunya i Balears, per la qual sol·licita el
nomenament del tribunal a fi que es proce-
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deixi al trasllat de les restes des de la Cripta
de la Basílica de Santa Maria d’Igualada a
la Capella lateral de l’església del Convent
de Santa Anna i Santa Eulàlia de Sarrià Barcelona (Arquebisbat de Barcelona).

Ho decreta i signa a Vic, el 13 de novembre
del 2015.

No podent presidir personalment el Tribunal
que ha d’aixecar l’acta corresponent a l’exhumació i trasllat de les restes mortals de
Fra Eudald d’Igualada;

Por manament de l’Excm. i Rvdm. senyor
Bisbe

+ Mons. Romà Casanova i Casanova,
Bisbe de Vic

David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari general

PEL PRESENT DECRET, designo el tribunal
que ha de procedir a l’exhumació i trasllat
de les restes de Fra Eudald d’Igualada i, a
aquests efectes, nomeno i designo com a
Delegat-President del Tribunal el Rvd. Mn.
Josep Massana Cortina, com a Promotor
de Justícia Fra Mateu Sanclimens i Serra
i com a Notari Actuari Fra Valentí Serra i
Fornell.

DECRET 16/15 AMB MOTIU DE L’ANY
SANT EXTRAORDINARI I JUBILAR DE LA
MISERICÒRDIA
Amb motiu del Jubileu extraordinari de la
Misericòrdia convocat pel Papa Francesc del
8 de desembre de 2015 al 20 de novembre
de 2016, el Sant Pare concedeix la gràcia de
l’Any Jubilar per a totes les diòcesis del món
amb la consegüent indulgència plenària.

Que el nostre Canceller comuniqui a les
persones interessades l’ofici per al qual han
estat nomenades i convoqui a la meva residència episcopal el Rvd. Mn. Josep Massana
i Cortina perquè comparegui davant meu
per tal de prestar el degut jurament de
complir fidelment el seu ofici.

És desig del Sant Pare que “la indulgència
jubilar arribi a cadascú com a genuïna
experiència de la misericòrdia de Déu, la
qual va a l’encontre de tots amb el rostre
del Pare que acull i perdona, oblidant completament el pecat comès”.

El Promotor de Justícia i el Notari Actuari
nomenats, així com els oficials que, en el
seu cas, hagin d’intervenir en aquest afer,
prestaran igualment el degut jurament el
mateix dia en què es procedeixi a l’exhumació, davant el Rvd. Mn. Josep Massana
Cortina, en qui he delegat.

Butlletí núm 3.000

Per tot això, acollint les disposicions del Papa
Francesc, vinc a convocar a tota la Diòcesi
de Vic a l’Any Sant de la Misericòrdia, que
començarem el proper dia 13 de desembre
amb l’obertura del Porta Santa a la Santa
Església Catedral Basílica de Sant Pere de Vic.
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Aquest Any Jubilar conclourà, a Roma, en la
solemnitat litúrgica de Jesucrist Rei de l’Univers, el 20 de novembre de 2016. El Sant Pare
demana que una setmana abans es tanqui la
Porta Santa de la Misericòrdia a les Esglésies
particulars. Per aquest motiu, el diumenge
13 de novembre de 2016 a la nostra Diòcesi
es tancarà aquesta “Porta de la Misericòrdia”.
A tenor de la carta del Sant Pare de l’1 de
setembre de 2015 a Mons. Rino Fisichella,
President del Consell Pontifici per a la
Promoció de la Nova Evangelització, tots
els fidels estan cridats a realitzar una breu
peregrinació a la Porta Santa com a signe
del desig profund d’autèntica conversió.
Tots els actes que es preparin perquè els
fidels obtinguin les gràcies d’aquest Jubileu,
han d’estar units, abans de res, al Sagrament
de la Reconciliació i a la celebració de l’Eucaristia, amb una reflexió sobre la misericòrdia.
Caldrà acompanyar aquestes celebracions
amb la professió de fe i amb l’oració pel Papa
i per les intencions que porta en el seu cor
per al bé de l’Església i de tot el món.
El Jubileu porta també amb si la referència a
la indulgència. En l’Any Sant de la Misericòrdia ella adquireix una rellevància particular
(MV, 22). Durant tot l’Any de la Misericòrdia
podran lucrar la Indulgència plenària als
fidels cristians que estiguin veritablement
penedits dels seus pecats, compleixin degudament les condicions acostumades (Confessió sacramental, comunió eucarística,

aversió de tot tipus de pecat i oració per les
intencions del Papa), i participin en algun
dels actes litúrgics o pietosos establerts per
aquest Any, o, almenys, dediquin un temps
raonable a meditacions piadoses, concloent
amb el Parenostre, el Credo i invocacions a
la Santíssima Verge Mare de Déu.
Els qui per diversos motius es vegin impedits d’arribar a la Porta Santa, malalts,
persones ancianes i soles, vivint el sofriment
units a la passió del Senyor, pregant i participant en la santa missa a través dels diversos mitjans de comunicació, serà per a ells
el moment d’obtenir la indulgència jubilar.
A la capella dels centres penitenciaris podran
també rebre el do la indulgència i cada cop
que passin per la porta de la seva cel·la, dirigint el seu pensament i la pregària al Pare,
aquest pot ser el gest per a ells, del pas de la
Porta Santa, perquè la misericòrdia de Déu,
capaç de convertir els cors, és capaç de convertir les reixes en experiència de llibertat.
La indulgència jubilar podrà ser aplicada als
difunts. D’igual manera que els recordem en
la celebració eucarística, també podem, en el
gran misteri de la comunió dels sants, pregar
per ells perquè el rostre misericordiós del Pare
els alliberi de tot residu de culpa i pugui abraçar-los en la benaventurança que no té fi.
PEL PRESENT DECRET declaro «temple
jubilar» la Santa Església Catedral Basílica
de Sant Pere de Vic, a fi que traspassant
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la Porta Santa es pugui rebre el do de la
indulgència jubilar.

na acollida amb una reflexió que ajudi a comprendre el pecat comès, i indicar un itinerari de
conversió veritable per arribar a acollir l’autèntic i generós perdó del Pare que tot ho renova
amb la seva presència. Demano a tots els
sacerdots que instrueixin i convidin constantment els fidels a acostar-se al sagrament de la
penitència per sentir en la seva vida la misericòrdia de Déu que perdona i acull sempre.

Disposo també que tots els preveres estiguin
disponibles a les seves parròquies per tal de
facilitar el sagrament de la Reconciliació i
l’administració de la Sagrada Comunió a tots
els fidels que ho desitgin durant tot l’Any
Jubilar i, de manera especial, als malalts, els
ancians i les persones impedides.

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 8 de
desembre del 2015.

Així mateix, els recordo que el Sant Pare ha
concedit que durant l’Any Jubilar els preveres puguin absoldre els penitents que hagin
comès el pecat de l’avortament i, penedits de
cor, en demanin el perdó.

+ Mons Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe

Els sacerdots s’han de preparar per aquesta
gran tasca sabent conjugar paraules de genuï-
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David Gómez i Zaragoza
Canceller i Secretari general
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