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Decret 9/16 pel qual es dispensa
de l’obligació de participar en la

Senyor bisbe

celebració eucarística i/o d’abstenir-se del treball en la festa de

Decrets
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l’apòstol sant Jaume

Decret 4/16 de concessió de llicèn-

196 Decret 10/2016 de nomenament de

cia per a celebrar la missa o altres

185

jutge diocesà del tribunal eclesiàstic

accions sagrades en la capella

198 Decret 11/2016 de renovació de

privada d’Oller del Mas a Sant

nomenament de la sra. Araceli

Sadurní de Salelles

Martínez i González com a promo-

Decret 5/16 de concessió de per-

tora de justícia

mís per a reservar l’eucaristia en

187

200 Decret 12/2016 de renovació de

la capella interior de la casa de

nomenament del sr. Abel Pié Lacueva

Manresa de les Operàries del Diví

com a defensor del vincle del tribu-

Mestre (Avemarianes)

nal eclesiàstic de la Diòcesi de Vic

Decret 6/16 de concessió de llicència
per a celebrar la missa o altres acci-

Homilies

ons sagrades en la capella privada

202 Corpus

de Santa Magdalena de Talamanca

205 Enterrament de Mn. Àngel Noguera

190 Decret 7/16 pel qual es dispensa

i Puigoriol

de l’obligació de participar en la

208 Jornada sacerdotal de fi de curs

celebració eucarística i/o d’abs-
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tenir-se del treball en la festa de

Enterrament de Mn. Joaquim Font i
Gasol

sant Pere i sant Pau
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Decret 8/16 de confirmació de

Glossa setmanal

la reelecció en l’ofici de degà-
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Visitar i assistir els malalts

president del capítol de Catedral

216

La caritat política

Basílica de sant Pere de Vic

217

Naixeran rius d’aigua viva de l’inte-
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rior del qui creu en mi (Jn 7,38)

rio de la ordenación sacerdotal del

Preguem pels qui preguen per nos-

Papa emérito Benedicto XVI

altres
219

239 Discurso del santo Padre

Corpus, la misericòrdia que es vessa

Francisco a la Conferencia

220 Donar beure a qui té set
221

Episcopal Italiana

Donar consell a qui el necessita
CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA

222 Quan em veiéreu despullat i em vau
vestir (Mt 25,36)
223 Entorn de la festa dels apòstols sant

246 El Papa crea un Ordinariato para los

Pere i sant Pau

fieles católicos orientales en España
y nombra Ordinario a Mons. Osoro

Activitats pastorals del senyor bisbe

247 Mensaje de los Obispos de la

225 Maig - juny 2016

CEMCS para la L Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales

Vicaria judicial
CONFERÈNCIA EPISCOPAL
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de la CET
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Crònica Diocesana

Decret d’implantació del catecisme Testimonis del Senyor
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Santa seu
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Sant Pare
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