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Senyor bisbe

Presbiteri Diocesà nomenat pel Bisbe de Vic
d’entre una terna presentada pel Clergat
Parroquial de la Ciutat de Vic”.

DECRETS

Atès que els rectors de la ciutat de Vic es
varen reunir en data 30 de gener per acordar la terna de tres candidats que proposen,
conforme carta de data 2 de febrer.

> DECRET PEL QUAL ES NOMENEN ELS
VOCALS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
MUSEU EPISCOPAL DE VIC, DESIGNATS
PEL SENYOR BISBE DE VIC

Atès que cal nomenar com a vocals “tres
persones nomenades directament pel
Bisbe, una de les quals serà elegida entre
els membres de la Junta del Monestir
de Sant Joan de les Abadesses”, tal com
disposen els Estatus segons redacció aprovada i promulgada per Decret de data 12
de novembre de 2002 (cf. Butlletí Oficial
del Bisbat de Vic, núm. 2.922, novembredesembre de 2002).

Atès que cal procedir a renovar els nomenaments deis membres de la Junta de Govern
del Museu Episcopal de Vic (MEV) designats
pel Bisbe de Vic, de conformitat amb el que
s’estableix a I’article 8 dels Estatuts del MEV,
aprovats el dia 12 de novembre de 1999 i
promulgats i declarats vigents des del dia
17 de desembre de 1999 (cf. Decret pel qual
s’aproven els nous estatuts del Museu Episcopal de Vic, Butlletí Oficial del Bisbat de
Vic, núm. 2.901, desembre de 1999).
Atès que tal com disposen els Estatuts cal
nomenar com a vocal “un canonge de la
Catedral de Vic designat pel Bisbe d’entre
una terna proposada pel Capítol de la
Catedral”.
Atès que el Capítol de la Catedral, en la seva
reunió del passat 27 de gener, va acordar
per votació la proposta de tres candidats
que proposen mitjançant carta de data 31
de gener.
Atès que tal com disposen els Estatuts cal
nomenar com a vocal “un representant de!
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PEL PRESENT DECRET, i en virtut de les
facultats que m’atorga I’article 8 dels Estatuts vigents del Museu Episcopal de Vic,
acordo nomenar com a VOCALS de la Junta
de Govern del MEV, per un període de quatre anys, els següents:

+ Mons Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
David Gómez Zaragoza,
Canceller i Secretari general

- Mn. Fèlix Guardia i Torrents, com a
representant dels canonges de la Catedral,
- Mn. Pere Soler i Puigoriol, com a representant del Presbiteri Diocesà,
- Mn. David Compte i Verdaguer, membre
de la Junta del Monestir de Sant Joan de les
Abadesses,
- Sr. Santiago Alcolea i Blanch
- Sra. Montserrat Orriols i Puig

DECRET 2/14
PEL QUAL ES NOMENEN ELS VOCALS DE LA
JUNTA DE GOVERN DEL MUSEU EPISCOPAL
DE VIC, DESIGNATS PEL SENYOR BISBE DE
VIC
> DECRET DE CONSENTIMENT D’ERECCIÓ D’UNA CASA RELIGIOSA DE
L’INSTITUT RELIGIÓS DE GERMANES
DEIXEBLES DE JESÚS DE SANT JOAN
BAPTISTA, EN EL PALAU EPISCOPAL
DE VIC

Ho decreto i signo a Vic, el dia 7 de març
del 2014.

Examinada la petición de la Rvda. Madre
María Luz, Servidora General del “Instituto
Religioso de Hermanas Discípulas de Jesús
de San Juan Bautista”, de fundar una nueva
comunidad religiosa de dicho Instituto en
nuestra diócesis de Vic;
POR EL PRESENTE DECRETO, y según lo
establecido en los canones 609 y 611 del
Código de Derecho Canónico, doy mi consentimiento para que el “Instituto Religioso
de Hermanas Discípulas de Jesús de San
Juan Bautista” pueda erigir una Casa religiosa en el Palacio Episcopal del Obispado
de Vic, sito en la C/ Santa Maria, núm. 1, de
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Vic -08500-, en la diócesis de Vic; y de este
modo, sus miembros puedan vivir según el
carácter y las finalidades del Instituto, ejerciendo sus obras propias, como prescriben
sus Constituciones.

CASA RELIGIOSA DEL INSTITUTO RELIGIOSO
DE HERMANAS DISCIPULAS DE JESUS DE
SAN lUAN BAUTISTA EN EL PALACIO EPISCOPAL DEL OBISPADO DE VIC
> DECRET DE CONSTITUCIÓ DEL
CONSELL DIOCESÀ DE PASTORAL PER
AL PERÍODE 2014-2017

Lo decreto y lo firmo en Vic, el día 24 de
marzo de 2014.

Atès que s’ha exhaurit el període de quatre
anys pel qual foren nomenats els membres del Consell Diocesà de Pastoral i que,
d’acord amb l’article 3.2 dels Estatuts del
Consell Diocesà de Pastoral, aprovats pel
decret 18/2013 del dia 15 de juliol del 2013,
s’ha procedit a l’elecció dels preveres, diaques, religiosos i religioses i laics i laiques
que, com a membres elegits, han de formar
part del nou Consell Diocesà de Pastoral,
per al període 2014-2017, i que el senyor
bisbe, d’acord amb l’article 3.3 dels estatuts
esmentats, ha designat els dos membres
que li correspon designar per a formar part
també d’aquest Consell,

+ Mons Romà Casanova i Casanova
Obispo de Vic
Por mandato de su Excia. Rvdma.
David Gómez Zaragoza,
Canciller y Secretario general
DECRETO 3/14
DE CONSENTIMIENTO DE ERECCIÓN DE UNA

PEL PRESENT DECRET constitueixo el nou
Consell Diocesà de Pastoral, per un període de quatre anys (2014-2017), i que, sota
la meva presidència, estarà format pels
membres següents:
Membres per raó del càrrec (Art. 3.1)
Mn. David Compte i Verdaguer, Vicari general
Mn. Joan Casas i Griera, Vicari episcopal
Mn. Jaume Casamitjana i Vilaseca, Rector
del Seminari Diocesà
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Membres elegits (Art. 3.2)

Sra. Maria Antònia Soriguera i Blanch

Un prevere representant del Consell Presbiteral
Mn. Joan Mir i Tubau

Arxiprestat de Manresa
Sra. Montserrat Sucarrats i Tarrés
Arxiprestat del Bages-Nord
Sra. Isabel Gil i González

Un prevere representant dels arxiprestos
Mn. Josep Maria Riba i Farrés

Arxiprestat del Bages-Sud
Sra. Teresa Cima i Mollet

Un diaca representant dels diaques
Mn. Joan Tió i Vilardell

Un laic representant de cadascuna de
les delegacions episcopals

Un religiós membre d’una comunitat ubicada en el territori de la diòcesi
P. Josep Morros i Castelltort, SchP

Delegació Episcopal de Catequesi
Sra. Empar Escalé i Matavacas

Una religiosa membre d’una comunitat
ubicada en el territori de la diòcesi
Gna. Maria Felipa Pérez de Albéniz Yániz,
Dominica de l’Ensenyament

Delegació Episcopal d’Ensenyament
Sra. Anna Maria Font i Sanglas

Un laic per cada arxiprestat
Arxiprestat del Ripollès
Sr. Joan Montmajor i Parés
Arxiprestat del Ter-Collsacabra
Sra. Maria Codina i Palou
Arxiprestat del Lluçanès
Sra. Dolors Herms i Planas
Arxiprestat de Guilleries-Congost
Sr. Pere Carcolé i Cabré
Arxiprestat del Moianès
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Delegació Episcopal de Missions i Cooperació entre les Esglésies
Sra. Dolors Suriñach i Aguilar

Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics
Sr. Pere Rifà i Ferrer

Delegació Episcopal d’Apostolat Seglar
Sra. Irene Autet i Erra

Membres per designació del senyor
bisbe (Art. 3.3)
Sra. Anna L1eyda i Tierz
Sr. Josep Maria Vilar i Padrisa

Delegació Episcopal de Pastoral de Joves
Sra. Maria Pérez García-Baquero
Delegació Episcopal de Família i Vida
Sra. Cecília Torres i Escandell

Secretari
Sr. David Gómez Zaragoza, Canceller i
Secretari general (Art. 6.4)

Delegació Episcopal de Pastoral de la Salut
Sra. Maria Masats i Surinyach

l disposo que aquest decret sigui publicat
en el Butlletí Oficial del Bisbat.

En representació de la Pastoral Social
Sra. Montserrat Reguant i Serra

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 9 d’abril
del 2014.
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+ Mons Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic

amics, per les germanes Josefines de la Caritat i el personal de la clínica de Sant Josep.

Per manament del Rvdm. Sr. Bisbe

Oferim, doncs, de tot cor a Déu la nostra
pregària per Mn. Josep Riera i Justo. Oferim
al Pare el sant sacrifici de la missa perquè
tingui misericòrdia d’ell i li doni ja ara la
vida eterna i joiosa, plena de llum i de
bellesa, d’amor i de veritat. Fem pregària pel
seu etern descans amb la certesa de l’amor
misericordiós de Déu i amb l’agraïment al
cor per la vida i el testimoniatge que ell ens
ha deixat. Sabem que és el Pare bondadós
qui l’ha cridat i, per tant, el nostre dolor per
la separació de la mort es transforma en
esperança. Són els braços amorosos del Pare
els que l’han acollit en la vida definitiva, en
el camí vers l’eternitat joiosa.

Llic. David Gómez Zaragoza,
Canceller i Secretari general
DECRET 5/14
DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL DIOCESÀ DE PASTORAL PER AL PERÍODE 20142017

HOMILIES
> MISSA FUNERAL PER MN. JOSEP
RIERA i JUSTO
Parròquia de la Mare del Diví Pastor de Vic
11-4-2014

És aquest un moment propici per a recordar
amb l’agraïment al cor les petjades que ens
ha deixat en el camí de la seva vida. És el
testimoniatge d’una persona que ha viscut
amb la pau al cor els dons que el Senyor li
ha donat. És el testimoniatge d’una persona
que ha viscut, des de la seva condició sacerdotal, la joia de l’amistat i de l’estimació
als altres. Aquesta pau l’ha mantinguda en
la seva vida i, àdhuc en els moments de
màxima feblesa, en la malaltia, fou capaç
de mantenir la pau, que neix de l’esperança
en l’amor de Déu, que mai no abandona ni
un dels seus fills.

Lectures del divendres de la V Setmana de
Quaresma
És just que a la ciutat de Vic tots nosaltres
preguem per l’etern descans del nostre
sempre estimat Mn. Josep Riera i Justo,
oferint al Pare l’ofrena plaent, el seu Fill,
Jesús, mort i ressuscitat per la salvació de la
humanitat. És just perquè en aquesta ciutat,
i concretament en aquesta parròquia i barri,
ell va néixer i va aprendre les beceroles de la
vida i de la fe. És just també perquè fou en
aquest barri on lliurà la seva ànima a Déu, i
on, en les darreres setmanes de la seva vida,
va ser atès i acompanyat pels seus familiars i

Quin ha estat el secret de la vida de Mn.
Josep Riera i Justo? Certament que el
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