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Mn. Florenci Gras i Santolari, vicari de les
parròquies de Sant Genís d’Orís, Sant Marcel
de Saderra, Sant Hipòlit de Voltregà i Sant
Esteve de Vinyoles d’Orís (16-10-2014).
Mn. Jesús Miquel Silvestre i Garcia, oficial actuari de la Cúria Diocesana, adscrit a
la Secretaria General (24-10-2014).

Església diocesana

Mn. Francesc Xavier Bisbal i Talló cessa de
rector, in solidum, de les parròqueis de Santa
Maria del Vilar i Sant Pere de Rellinars.
P. Josep Morros i Castelltort, SchP, cessa
de rector, in solidum, de les parròquies
de Santa Maria del Vilar i Sant Pere de
Rellinars.

Mn. Josep Xavier Borrull i Puigarnau,
rector de les parròquies de Santa Maria del
Vilar i Sant Pere de Rellinars (27-10-2014).

> NECROLOGI

> CESSAMENTS

Mn. Antoni Maria Bausili i Bas. Nascut a Igualada el dia 16 de setembre de
1928, va ser ordenat prevere el dia 5 de
desembre de 1954. Exercí el seu ministeri
de prevere com a vicari en les parròquies
de Santa Maria de Moià i Santa Maria de
la Seu de Manresa; com a ecònom a Santa
Maria de Rubió; com a tinent-coadjutor
a Sant Pau de Manresa; i com a ecònom
a Sant Feliu de Monistrol de Calders. Fou
nomenat rector de la parròquia de Sant
Pere Apòstol d’Òdena i, alhora, capellà de
la Clínica de la Mútua Igualadina, rector
de Santa Magdalena de l’Espelt i rector
de Sant Vicenç de Castellolí. Durant el
període 2000-2004 fou membre del Consell Presbiteral com a representant de
l’arxiprestat de l’Anoia-Segarra. Va morir
a Igualada el dia 11 de setembre del 2014.
La missa exequial se celebrà a la basílica
de Santa Maria d’Igualada el dia 12 de
setembre, presidida pel senyor bisbe i
concelebrada per una trentena de pre-

Mn. Enric Garcia i López cessa de vicari de
les parròquies de Santa Maria d’Igualada i la
Soledat d’Igualada.
Mn. Jean Bernard Kankolongo Luboya
cessa de vicari de les parròquies de Sant
Miquel dels Sants de Balenyà i Sant Jaume
de Viladrover.
Mn. Florenci Gras i Santolari cessa de diaca
al servei de les parròquies de Sant Genís
d’Orís, Sant Marcel de Saderra, Sant Hipòlit
de Voltregà i Sant Esteve de Vinyoles d’Orís
Mn. Sylvain Panu Mizeka cessa de vicari
de les parròquies de Santa Maria del Vilar i
Sant Pere de Rellinars.
Mn. Miquel Barcos i Ripollès cessa de diaca
al servei de les parròquies de Santa Maria de
Camprodon i Sant Esteve de Llanars.

> PREVERES
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Església diocesana

Ens tornem a posar en contacte amb vosaltres en relació a la supressió del «testament
davant rector» i a la necessitat de protocol·
litzar davant notari els existents.

veres, acompanyats per familiars, amics,
feligresos i fidels que ompliren la basílica.
Mn. Ramon Boixader i Saus. Nascut a
Borredà el dia 7 de gener de 1931, va ser
ordenat prevere el dia 17 de desembre de
1955. Exercí el seu ministeri de prevere
com a vicari a la parròquia de Sant Pere de
Torelló; com a ecònom de Sant Vicenç de
Fals i de la Sagrada Família de Manresa. Fou
nomenat rector de Sant Joan de Vilatorrada,
Sant Vicenç de Fals, Santa Maria de Monistrolet i Sant Iscle - Santa Victòria de Rajadell. L’any 2001 fou adscrit, amb facultats
de vicari, a aquestes mateixes parròquies.
Va morir a Manresa el dia 13 de setembre
del 2014. La missa exequial se celebrà el
dia 15 de setembre a l’església parroquial
de Sant Joan de Vilatorrada, presidida pel
senyor bisbe i concelebrada per una vintena
de preveres. Familiars, amics i feligresos
ompliren l’església parroquial.

Com bé sabeu per les nombroses comunicacions que heu anat rebent, aquesta obligació
legal finalitza el proper 1 de gener de 2015.
És possible que alguns fidels encara no
hagin tingut coneixement de la supressió
d’aquest tipus de testaments i de la seva
caducitat en cas de no protocol·litzar-los
dins el termini abans establert; tot i la seva
publicació al DOGC en data 17 de juliol de
2008 i 28 de desembre de 2012.
Per això, i per evitar que cap d’aquests
testaments que es troben custodiats a
les parròquies, i que encara no haguessin
estat protocol·litzats, quedin sense efecte, us demanem que llegiu la circular
adjunta a totes les misses de les parròquies afectades, així com que en feu
difusió a través del Full Parroquial i en
pengeu un exemplar al taulell d’anuncis
de la Parròquia.

> Ordenació SACERTOTal
El dia 12 d’octubre, Mons. Romà Casanova i
Casanova va ordenar prevere Mn. Florenci
Gras i Santolari. L’ordenació tingué lloc a
la catedral de Sant Pere de Vic. Donem-ne
gràcies a Déu.

Adjuntem per a facilitar aquesta feina,
el llistat de les persones que han testat
en algun moment durant els darrers 100
anys a la vostra parròquia. Us pot ajudar
no només per si us preguntessin sinó per
adreçar-vos a aquestes persones en cas
que les conegueu. Aquesta llista no es pot
publicar per protecció de dades personals.

> Carta i circular respecte testament davant rector
Assumpte: testaments davant rector
Benvolgut mossèn,
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