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Església diocesana

Senyor bisbe

del bisbe elaborar aquest pla en l’escolta
dels membres de l’Església, com pertoca a
l’Església, misteri de comunió. Però no deixa
de ser encara més important invocar en la
pregària l’Esperit Sant, que és el qui guia
l’Església, ja que ens porta contínuament a
la memòria viva de Jesús, mort i ressuscitat.

DECRETS
> DECRET 11/2014 DE PROMULGACIÓ DEL
PLA DIOCESÀ DE PASTORAL DEL BISBAT
DE VIC 2014-2019

Aquest nou Pla Diocesà de Pastoral, L’alegria
d’evangelitzar, neix del meu cor de pastor,
que en la mateixa data d’aquesta presentació
i promulgació iniciaré el dotzè any de servei
episcopal en aquesta diòcesi de Vic. Estic a
punt de finalitzar la segona visita pastoral a
tota la diòcesi. I aquestes visites m’han donat
l’oportunitat de caminar més a prop de tots
vosaltres, en el vostre solc de cada dia. Dono
gràcies al Senyor per tots i cada un de vosaltres que esteu treballant amb alegria en la
Vinya del Senyor. Com també dono gràcies

El bisbe de Vic
als preveres i diaques,
a les persones consagrades,
als laics i laiques,
tota l’Església de Déu que peregrina en aquesta terra beneïda de Vic:
Lliurar un pla diocesà de pastoral és una
de les tasques pròpies d’un bisbe com a
pastor, en nom del Senyor, de l’Església que
té encomanada. També és missió pròpia
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per tants germans i germanes que ja han
estat cridats a la festa de les Noces eternes.
En l’elaboració d’aquest Pla Diocesà de Pastoral es fa present el treball i la col·laboració
dels llocs de comunió diocesana: el Consell
Presbiteral, el Consell Diocesà de Pastoral,
així com també, i d’una manera especial
per intensa i generosa, dels arxiprestes i del
Consell Episcopal. A tots els membres de
l’Església, tant personalment com en grup, es
va demanar la col·laboració. Molts heu estat
els qui heu fet aportacions que han enriquit
aquest pla en aspectes importants.
Ara em pertoca dir-vos a tots que acolliu
el nou Pla Diocesà de Pastoral 2014-2019,
L’alegria d’evangelitzar, amb el cor obert a
la comunió diocesana. Anar sols sí que permet anar més ràpid. Però qui vulgui caminar
més lluny ho ha de fer en unitat amb els
altres. En l’Església això és més que evident.
El qui porta l’Església és l’Esperit Sant i ell
és l’Esperit de la comunió i la unitat en la
diversitat i la pluralitat. Un pla diocesà de
pastoral és un lloc de comunió, on ens trobem tots per fer camí junts. No vol prendre
res de lícit del que hi ha en nosaltres i en
la nostra manera d’actuar; però sí que ens
convida a ser capaços de trobar-nos en allò
que la nostra Església es proposa de fer.
Després de l’anterior Pla Diocesà Pastoral,
Sigueu sants!, en què érem convidats a
redescobrir el do rebut en els sagraments
de salvació —la vida pròpia de fills de Déu,
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la santedat—, ara us convido a llançar-nos
a l’aventura missionera, a viure intensament
l’alegria d’evangelitzar, ara i aquí, en els
nostres pobles i ciutats, en les nostres cases
i parròquies, en les escoles i hospitals, a tot
arreu on hi hagi germans nostres.
La mirada a la providència de Déu em fa
descobrir que ha estat un do d’ella que
el sant pare Francesc lliurés a l’Església,
en finalitzar el proppassat Any de la Fe,
l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium.
Aquest ensenyament magisterial del Papa
ha estat la font principal d’inspiració per al
nou Pla Diocesà de Pastoral. De fet, aquest
és una recepció i un intent d’aplicació en la
nostra diòcesi de la seva invitació a ser una
Església en sortida missionera.
I aquest és el principal objectiu del Pla Diocesà de Pastoral, L’alegria d’evangelitzar,
redescobrir-nos tots nosaltres com el que
som: deixebles missioners. Ser deixeble de
Crist està unit indissolublement a ser, al
mateix temps, missioner, evangelitzador.
Però hem d’ajudar-nos els uns als altres
a ser el que som. Aquest pla diocesà ens
llança el repte de posar-nos tots del tot a
ser el que som: deixebles i evangelitzadors.
És clar que ho som. Alguns ho sou, i molt.
I en dono gràcies a Déu. Però ho hem de
ser tots més i més, amb el testimoniatge de
la vida i de la paraula clara i explícita. No
podem quedar-nos amb la perspectiva de
la derrota, de la desesperança. Hem de llançar-nos a una perspectiva de creixement.
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L’Església engendra cada dia l’Església.
L’Església, tots i cada un de nosaltres, personalment i comunitàriament hem de ser
de veritat missioners i evangelitzadors,
amb l’esperança que la Paraula de Déu,
que l’anunci de Crist, mort i ressuscitat,
és capaç de transformar el cor de la persona i d’aquesta manera transformar les
famílies, els pobles, les nacions. Aquesta
és la perspectiva que hem de renovar en
nosaltres.

> DECRET 12/14 DE COMUNICACIÓ
D’OBERTURA DEL PERÍODE DE CONSULTA PER A PROCEDIR AL NOMENAMENT
D’ARXIPRESTOS I DE DETERMINACIÓ DE
LA DATA LÍMIT PER A PRESENTAR PROPOSTES DE CANDIDATS A ARXIPREST

Hem invocat l’Esperit Sant i la intercessió
de Maria, Mare de l’Evangeli vivent, en la
preparació i elaboració d’aquest Pla Diocesà
de Pastoral. I ara hem de continuar fent-ho
perquè sapiguem caminar com a deixebles
missioners de Crist, portadors de la Bona
Nova de Jesús a tants homes i dones, nens i
joves, malalts i ancians, perquè tots puguin
viure l’alegria de l’Evangeli.

Atès que el decret 10/05 de modificació
dels articles II.8.1 i 11.8.3 de l’Estatut de
l’Arxiprest, que vaig promulgar el dia 18
de febrer del 2005, estableix que, per al

Atès que el proper 27 d’octubre finalitza el
període de cinc anys (període 2009-2014)
per al qual vaig nomenat els arxiprestos
actuals;

Per tot això promulgo aquest Pla Diocesà
de Pastoral del bisbat de Vic 2014-2019,
L’alegria d’evangelitzar, i disposo que
entri en vigor a partir del dia 14 de setembre del 2014, en la Jornada Diocesana celebrada a la catedral basílica de Sant Pere de
la ciutat de Vic.
+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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nomenament d’arxiprest, el bisbe farà una
consulta als preveres de cada arxiprestat
(II.8.1) i als diaques, a religiosos i a laics de
cada arxiprestat (II.8.3), per tal que proposin el nom d’un candidat per a exercir
l’ofici d’arxiprest.
PEL PRESENT DECRET comunico a tots els
fidels diocesans que, a partir del dia 25
de setembre vinent, s’obre el període de
consulta per a procedir al nomenament
d’arxiprestos, i disposo, d’acord amb el
cànon 553 § 2 del Codi de Dret Canònic
i els articles 11.8.1 i 11 8.3 de l’Estatut de
l’Arxiprest, que siguin consultats tots els
preveres que exerceixen el ministeri en
l’arxiprestat de què es tracta i també siguin
consultats, en cada arxiprestat, els diaques,
els superiors i superiores de cada comunitat religiosa present en l’a rxiprestat, els
religiosos i laics del Consell Diocesà de
Pastoral i, allà on estigui constituït, els religiosos i laics del Consell Pastoral Arxiprestal. Uns i altres són pregats d’enviar-me
la seva proposta de candidat a arxiprest
abans del dia 25 d’octubre del 2014.

Església diocesana

> DECRET 13/14 PEL QUAL ES DÓNA
EL VIST-I-PLAU A LA SUPRESSIÓ DE LA
COMUNITAT DE MANRESA DE LA Mínima Congregació de RR. Serventes
del Sagrat Cor de Jesús
En data 3 d’octubre de 2014 s’ha rebut a
la Secretaria General del Bisbat l’escrit que
presenta la Superiora General de la Mínima
Congregació de RR. Serventes del Sagrat
Cor de Jesús en el que ens comunica que
han decidit retirar la Comunitat situada al
carrer Joc de la Pilota núm. 6 de Manresa.
No cal dir que és una decisió dolorosa
i, davant el degoteig de tancaments de

Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 16 de
setembre del 2014.
+Mons. Romà Casanova i Casanova Bisbe
de Vic
Per manament del Rvdm. senyor Bisbe,
David Gómez Zaragoza
Canceller i secretari general
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comunitats cal reaccionar guardant la
màxima fidelitat al carisma de la pròpia congregació i del fundador, dedicant
temps i esforços a cercar vocacions religioses i pregant sense defallir perquè sorgeixin vocacions de vida consagrada.

Així mateix, segons disposa el c. 1224 § 2
CIC, decreto extingit el permís d’oratori de
l’esmentada Comunitat de Religioses, quedant reduït aquell lloc a un ús profà.
Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 7 d’octubre del 2014.
+ Mons Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic

La presència de religioses, sigui en residències sigui en hospitals o col·legis, és
un gran bé espiritual i humà i cal fer tot
el possible perquè aquesta presència no
s’esborri del tot, com, de fet, és el vostre
cas, ja que comptem amb la presència de
les vostres comunitats de Vic.

Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
David Gómez i Zaragoza,
Canceller i Secretari general

HOMILIES

En nom de la diòcesi i en nom propi
deixo constància del meu agraïment a
la Mínima Congregació de RR. Serventes
del Sagrat Cor de Jesús i a cadascuna de
les germanes que durant un bon grapat
d’anys han estat presents a Manresa i
han procurat donar testimoni del carisma
propi i servir les persones amb zel i amb
esperit apostòlic. Que Déu us ho pagui
com només ell sap fer-ho.

> ENTERRAMENT DE MN. ANTONI
MARIA BAUSILI BAS
Basílica de Santa Maria d’Igualada / 12-9-2014
1Te 4,13-18 // Mt 11,25-30
Amb cor adolorit celebrem les exèquies del
nostre estimat germà, Mn. Antoni Maria
Bausili i Bas. Un cor adolorit, perquè ens
ha deixat una persona a qui estimàvem
i que ens estimava. La mort sempre té
aquest aspecte clar de separació. I això
ens costa! Costa als seus familiars, als seus
fidels d’Òdena i de les parròquies que ha
servit amb dedicació i cura de pastor. Costa
als seus germans sacerdots amb qui hem
conviscut i fet camí junts, cada un amb la
nostra forma de ser, amb les nostres virtuts
i els nostres defectes. I em costa —deixeu-m’ho dir— pel seu tracte sempre tan
atent i confiat; per la seva disponibilitat a

Atès que de conformitat amb el que disposa
el c. 616 CIC per a la supressió d’una casa
religiosa cal la consulta prèvia del Bisbe
diocesà, PEL PRESENT DECRET accedeixo a
la sol·licitud de la Mínima Congregació de
RR. Serventes del Sagrat Cor de Jesús i dono
el vist-i-plau per a que, conforme a dret i a
les seves pròpies Constitucions, quedi suprimida la Comunitat situada al carrer Joc de
la Pilota núm. 6 de Manresa.
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