Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

Mn. Jean de Dieu Ndizeye, cessa de vicari de les parròquies de Sant Andreu de
Castellnou de Bages, Sant Fruitós de Bages, Sant Jaume d’Olzinelles i Sant Pere de
Santpedor.

Necrologi
Prevere
Mn. Pere Campàs i Bonay. Nascut a Sant Pere de Torelló el dia 27 de maig de 1928, va
ser ordenat prevere el 28 de juny de 1953. Va exercir el seu ministeri com a vicari en
les parròquies de Santa Maria de Moià i de la Mare de Déu del Carme de Manresa. Va
ser, també, ecònom de Sant Miquel de Castelltallat, de Santa Maria de Cornet i Sant
Miquel de Terradelles. Després de ser el capellà encarregat de la barriada de la carretera de Santpedor a Manresa, fou ecònom de la parròquia de Sant Pere d’aquesta
ciutat. L’any 1968 es traslladà de missioner a l’Argentina, d’on retornà en 1976; fou
nomenat, després, ecònom de Sant Pere de Perafita i rector de Santa Maria de l’Estany.
Des de l’any 2000 vivia jubilat a la Casa Sacerdotal de Vic i des del 2015 s’estava a la
residència de les Josefines de Vic. Va morir a Vic el dia 12 d’abril del 2016, a vuitantaset anys d’edat i seixanta-tres de ministeri de prevere. La missa exequial se celebrà
el dia 13 d’abril a l’església parroquial de Sant Pere de Torelló. El senyor bisbe presidí
l’eucaristia, concelebrada per una trentena de preveres, amb l’assistència de familiars,
amics i feligresos.
Religioses
Gna. Francisca Ballonga Carol, en religió Anna Maria de l’Esperit Sant, Carmelita
Descalça. Va néixer a Manresa el 29 de juliol de 1926. Va morir a Jorba, al monestir de
Santa Teresa, el dia 12 de març del 2016, a vuitanta-nou anys d’edat i seixanta-set de
vida religiosa.
Gna. Antònia Vilaplana Turull, en religió Roser del Cor de Maria, carmelita descalça.
Va néixer a Montpalau (Lleida) el 18 d’agost de 1930. Va morir a Jorba, al monestir de
Santa Teresa, el dia 21 de març del 2016, a vuitanta-cinc anys d’edat i seixanta-cinc
de vida religiosa.
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