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Senyor bisbe
DECRETS
> DECRET 10/14 PEL QUAL ES DECLAREN
ELS TEMPLES JUBILARS AMB OCASIÓ DE
L’ANY JUBILAR PEL V CENTENARI DEL
NAIXEMENT DE SANTA TERESA DE JESÚS
Per mandat del Sant Pare Francesc, la Penitenciaria Apostòlica ha declarat a Espanya
Any Jubilar de Santa Teresa de Jesús el
període del 15 d’octubre del 2014 al 15
d’octubre del 2015, amb les gràcies atorgades a aquesta joiosa efemèride en què
se celebra el V Centenari del naixement de
la santa carmelita d’Àvila, reformadora del
Carmel i doctora de l’Església Universal, i el
IV Centenari de la seva beatificació.

Aquells qui es trobessin impedits per
causa de l’edat o la malaltia, podran
igualment obtenir la Indulgencia Plenària si, penedits dels seus pecats i amb el
propòsit de realitzar al més aviat possible
les tres condicions de costum, davant
d’alguna imatge de santa Teresa de Jesús,
s’uneixen espiritualment a les celebracions jubilars o pelegrinatges i resen el
Parenostre i el Credo, oferint els dolors i
les molèsties de la pròpia vida.

Segons recorda el Decret de 24 d’abril
del 2014 de la Penitenciaria Apostòlica, la
Indulgència Plenària es concedeix als fidels
veritablement penedits, amb les condicions
de costum (1r confessió sacramental, 2n
sagrada comunió eucarística i 3r pregària
per les intencions del Sant Pare), que visitin
en forma de pelegrinatge alguna catedral,
temple o santuari jubilar i allí assisteixin a
algun ritu sagrat o, almenys, preguin durant
un temps suficient davant alguna imatge
de santa Teresa solemnement exposada,
acabant amb la pregària del Parenostre,
Credo, invocació a la Verge Maria i a santa
Teresa de Jesús.
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PEL PRESENT DECRET declaro «temples
jubilars», a més a més de la Santa Església Catedral Basílica de Sant Pere de Vic,
la Col·legiata Basílica de Santa Maria de
la Seu de Manresa i la Basílica de Santa
Maria d’Igualada, l’església del Monestir
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de Carmelites Descalces de Jesús, Maria,
Josep i Teresa de Vic i l’església del
Monestir de Carmelites Descalces de Sant
Josep i Santa Teresa d’Igualada-Jorba.
Es tracta d’una bona ocasió per a oferir,
amb vista a obtenir el perdó diví i la
gràcia santificant, una intensa catequesi
sobre el sagrament de la Penitència. Per
tal de facilitar-ne la pràctica, mostrin-se
els preveres, com sempre, amb generosa
disponibilitat per a impartir el sagrament
de la Reconciliació i administrar la Sagrada Comunió als malalts.
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 29
d’agost del 2014.
+ Mons Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
David Gómez Zaragoza,
Canceller i Secretari general
> PREGÀRIA PEL V CENTENARI DEL NAIXEMENT DE SANTA TERESA DE JESÚS
Pregària
Déu i Pare nostre,
us lloem i us beneïm
perquè ens concediu la gràcia de celebrar
el V Centenari del naixement
de Santa Teresa de Jesús.
Senyor Jesucrist, “amic veritable”,
ajudeu-nos a créixer en la vostra amistat,

perquè com Teresa, filla de l’Església,
donem testimoni de la vostra alegria davant
del món,
atents a les necessitats de la humanitat.
Esperit Sant,
ajudeu-nos a avançar,
“amb consciència neta i humilitat”,
en el camí de la vida interior,
fonamentats en la veritat,
amb despreniment renovat
i amor fratern incondicional.
Com Teresa de Jesús,
mestra d’espiritualitat,
ensenyeu-nos a pregar i a dir de tot cor:
«Vostra sóc, Senyor, he nascut per a Vós,
què maneu fer de mi?»
Amén.

HOMILIES
> SANT MIQUEL DELS SANTS
Catedral de Vic // 5-7-2014
Sr. Degà i membres del Capítol,
Srs. Rectors de les parròquies de la ciutat,
Germans preveres i diaques,
Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, Alcalde de la
ciutat de Vic,
Srs. Regidors de la corporació municipal
de Vic,
Germans tots, fills estimats de Déu.
Un any més omplim aquesta catedral de
Vic per honorar el fill sant d’aquesta ciutat,
sant Miquel dels Sants. I ho fem amb la
celebració de l’ofici propi d’aquesta solem-
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