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Església diocesana

Cal recordar que cada rector és responsable de la preparació dels seus candidats, de la idoneïtat per a rebre aquest
sagrament i d’inscriure’ls a la cancelleria
i secretaria general del bisbat.

Vicaria General
> CARTA SOBRE LA CELEBRACIÓ DE LA
PENTECOSTA A LA CATEDRAL DE VIC I
ADMINISTRACIÓ DEL SAGRAMENT DE
LA CONFIRMACIÓ

Per tal que la celebració sigui conscient i
fructuosa, el divendres dia 6 de juny, a
les 7 de la tarda, a la mateixa catedral, hi
haurà un assaig de la celebració pels confirmands i padrins que puguin participar-hi.
Es facilitarà la celebració del sagrament de
la reconciliació a aquells que ho desitgin.

A TOTS ELS SRS. RECTORS
Déu vos guard!
Seguint la praxi dels darrers anys, el senyor
bisbe convoca a celebrar la vetlla de Pentecosta a la santa església catedral basílica
de Sant Pere de Vic, amb la possibilitat
d’administrar el sagrament de la confirmació a aquells candidats que us sembli
oportú.

En qualsevol cas, tots els confirmands i
padrins són convocats el mateix dia 8 de
juny a ¾ d’11 del matí per a la preparació
immediata de la celebració.
Que la Quaresma que acabem d’encetar
ens porti a una autèntica renovació de les
promeses baptismals en la nit de Pasqua.

Serà una oportunitat més per a recordar la
importància d’aquest sagrament, així com
la possibilitat de rebre’l una vegada ha passat l’edat en què era costum rebre aquest
sagrament.

A la vostra disposició i ben fraternalment,
David Compte i Verdaguer
Vicari general

Tingueu present que enguany, per raó
de la celebració a Banyoles de l’Aplec de
l’Esperit, on els bisbes de Catalunya convoquen els joves de les diòcesis, el senyor
bisbe administrarà el sagrament de la
confirmació a aquells candidats que us
sembli oportú, el DIUMENGE DIA 8 DE
JUNY, CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA DE LA
SOLEMNITAT DE LA PENTECOSTA, A 2/4
DE 12 DEL MATÍ.
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Vic, 5 de març del 2014, Dimecres de
Cendra

Cancelleria i Secretaria
General
> NOMENAMENTS
P. Carlos Guillermo Herrera, I.V.E., rector
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de la parròquia de Santa Maria de Valldaura
de Manresa, 18-3-2014.
P. Jesús Manuel Morales González, I.V.E.,
vicari de la parròquia de Santa Maria de
Valldaura de Manresa, 18-3-2014.
Mn. Josep Sala i Subirana, administrador
parroquial de la parròquia de Santa Cecília
de Molló, 7-4-2014.
P. Sergio Iván Bressan Etchepare, D.J., col·
laborador del servei d’assistència religiosa de
l’Hospital General de Vic, 7-4-2014.
P. Nicolás Osvaldo Parma, D.J., col·
laborador del servei d’assistència religiosa de
l’Hospital General de Vic, 7-4-2014.
> CESSAMENTS
Mn. Josep Torras i Bacardit cessa de
rector de la parròquia de Santa Maria de
Valldaura de Manresa.
> NECROLOGI
> PREVERES
Mn. Josep Riera i Justo. Nascut a Vic el dia
22 de març de 1932, va ser ordenat prevere
el dia 21 de desembre de 1957. Exercí el seu
ministeri com a vicari en les parròquies de Sant
Fruitós de Bages i Mare de Déu del Carme de
Manresa, i com a rector en les parròquies de
Sant Julià de Tregurà, Sant Miquel de Setcases,
Sant Martí de Vilallonga de Ter i Santa Cecília
de Molló. També fou consiliari comarcal de
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Minyons Escoltes i Noies Guia, director espiritual del Col·legi de les Escoles Cristianes de
Santpedor i membre de la Delegació Episcopal
per al Patrimoni Cultural. Morí a Vic el dia 3
d’abril. La missa exequial se celebrà a l’església
parroquial de Santa Cecília de Molló el dia 5
d’abril, presidida pel vicari general i concelebrada per un bon nombre de preveres, amb
nombrosa assistència de familiars, amics i
feligresos de mossèn Josep. Tot seguit, el seu
cos fou enterrat al cementiri de la parròquia
de Sant Miquel de Setcases.
Rvd. Llic. Antoni Maria Oriol i Tataret.
Nascut a Camagüey (Cuba) el dia 7 de
novembre de 1928, va ser ordenat prevere
el dia 3 d’abril de l’any 1954. Fou consiliari
diocesà d’OAR i d’Homes d’Acció Catòlica
i director de la revista Casal, professor del
Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic i consiliari del Moviment Escolta; delegat episcopal
d’Ecumenisme, vocal de la Comissió Permanent per a la Formació del Clergat i consiliari
del Secretariat Diocesà de Pastoral Social. Va
ser professor del Seminari de Barquisimeto
(Veneçuela) i de la Facultat de Teologia de
Catalunya. Actualment estava jubilat i vivia
a Cornellà de Llobregat. La missa exequial se
celebrà a l’església parroquial de Santa Maria
de Cornellà el dia 25 d’abril, presidida per
Mn. Joan Mir, degà del capítol de la catedral
de Vic, acompanyat per una trentena de preveres. A part de familiars i amics que omplien
l’església, en la cerimònia s’hi feren presents
el director general d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, i el
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