Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

Senyor bisbe

per tal que el seu ministeri continuï donant
molts fruits en la nostra diòcesi.

ONOMÀSTICA DEL SENYOR
BISBE

Senyor bisbe, per molts anys!

Des de les pàgines del Butlletí Oficial del Bisbat
felicitem afectuosament el senyor bisbe, amb
motiu de la festa del seu patró sant Romà el
dia 28 de febrer. Ens volem unir a tots els diocesans que en aquest dia i en la seva pregària
han tingut present el nostre prelat.

DECRETS
> DECRET PEL QUAL ES DISPENSA
DE L’OBLIGACIÓ DE PARTICIPAR
EN LA CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA I
D’ABSTENIR-SE DEL TREBALL EN LA
FESTA DE SANT JOSEP

Que l’exemple i la intercessió de sant Romà
ens estimuli a seguir cada cop més de prop
el Crist, amb un testimoniatge i una missió
generosa en favor de tots.

Atès que el c. 1247 CIC disposa que el dies
festius de precepte el fidels tenen l’obligació de participar en la missa; s’han d’abstenir, a més, d’aquells treballs i activitats

Demanem, doncs, per al bisbe Romà la
benedicció de Déu i l’ajuda de l’Esperit Sant
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DECRET 1/14
PEL QUAL ES DISPENSA DE L’OBLIGACIÓ DE
PARTICIPAR EN LA CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA I D’ABSTENIR-SE DEL TREBALL EN LA
FESTA DE SANT JOSEP

que impedeixen de retre culte a Déu, fruir
de l’alegria pròpia del dia del Senyor o del
degut descans de l’esperit i del cos.
Atès que la festa de Sant Josep, espòs de la
Verge, és festa de precepte (c. 1246 CIC) i
que enguany és dia laborable.

HOMILIES

PEL PRESENT DECRET disposo que, en ús
de les facultats de dispensa del c. 1245 CIC
en relació al c. 87 CIC, en la festa de Sant
Josep d’enguany, els fidels que per raó de la
seva feina no puguin observar les prescripcions dels dies festius de precepte, quedin
dispensats de l’obligació de participar en la
celebració eucarística i d’abstenir-se del treball. Encoratgem en tot cas aquests fidels a
celebrar la festa de Sant Josep mitjançant la
realització d’altres obres de pietat.

> EPIFANIA DEL SENYOR
Catedral de Vic, 6 de gener del 2014
La festa de l’Epifania que estem celebrant
és una de les més importants per a tots els
cristians que no som originaris del poble
hebreu, sinó de les nacions paganes, a les
quals Déu no havia fet cap promesa. La
festa que avui celebrem ens mostra que la
intenció de Déu era cridar tots els pagans,
tots els pobles sense cap distinció, a la fe
en Jesucrist. Per això aquesta festa és tan
significativa. La mateixa paraula «epifania»
significa «manifestació esplèndida». Crist
avui es manifesta a tots els pobles, en l’esplendor de l’estrella encesa en el cel i en el
signe pobre de l’infant nascut a Betlem, en
braços de Maria.

Amb tot, recomano als rectors de les parròquies que disposin uns horaris convenients,
tant el dia de festa mateix com el vespre
del dia anterior, a fi de facilitar als fidels la
participació en la celebració eucarística.
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 27 de
febrer del 2014.

Aquells mags vinguts de l’Orient que esmentava l’evangeli són expressió de la resposta
a la crida de Déu, en Crist, a tots els pobles.
L’estrella que es va encendre en el cel era
anunci per a tots els homes. Certament que
aquells savis vinguts de terres llunyanes
vers la terra d’Israel eren entesos en els
astres, però també tenien, al mateix temps,

+ 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
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