Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

bisbe per haver-nos confiat aquesta tasca
al bisbat; agraïment a les persones que treballen a la cúria diocesana pel seu suport;
agraïment a tots vosaltres pel vostre acolliment i la vostra benvolença.

pastoral que cal afrontar en aquests temps.
Per això, no cal dir-ho, ens posem en mans
del bon Déu, perquè ens acompanyi i ens
guiï en aquest servei a l’Església diocesana
de Vic.

Permeteu-nos d’expressar un agraïment
especial al nostre predecessor, Mn. Joan Mir,
per la feina feta, per aquests anys de servei
al bisbat que ara ens són coixí i model. Ens
correspon continuar aquesta feina i anar-la
millorant, perquè els temps i les maneres
canvien, però l’essència de la feina ben feta
roman.

A tots, moltes gràcies per la vostra confiança.
Desembre del 2013
David Gómez i Maria Font
> NOMENAMENTS
Mn. Joan Serrabassa i Faja, administrador
parroquial de les parròquies de Sant Andreu
de la Vola, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç
de Torelló i capellà de l’església de Santa
Maria de la Colònia Borgonyà, 3-12-2013.

Mn. Mir ens ha deixat el llistó molt alt, pel
seu bon fer, per la seva diligència, pel seu
sentit comú i del bé comú, per la seva disponibilitat, pel seu bon mestratge… tot al
servei de totes les persones, totes, que conformem aquesta porció de l’Església de Déu.

Rvd. Llic. Jordi Castellet i Sala, adscrit
a la parròquia de Santa Maria de Ripoll, al
servei de les parròquies de l’arxiprestat del
Ripollès, 10-12-2013.

Des d’aquestes pàgines del Butlletí volem
dir-vos que estem a la vostra disposició
i que, malgrat les nostres limitacions i
mancances, posem tota la nostra voluntat
a fer el possible perquè puguem complir
totes les responsabilitats que els nostres
càrrecs impliquen. Vagi també el nostre
l’oferiment de la nostra feina a tots els
qui d’una manera o d’una altra necessiteu
els serveis d’aquesta Secretaria General,
especialment els sacerdots. Ens proposem
de facilitar-vos la tasca administrativa en
què tinguem competència, perquè no hàgiu
d’afegir altres inquietuds a l’enorme tasca
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Rvd. Llic. Jaume Casamitjana i Vilaseca,
jutge membre del Tribunal Eclesiàstic de la
diòcesi de Vic, 10-12-2013.
Rvd. Llic. Francesc Chía i Segura, vicari
judicial del Tribunal Eclesiàstic de la diòcesi
de Vic, 10-12-2013.
Sr. Llic. David Gómez i Zaragoza, notari
del Tribunal Eclesiàstic de la diòcesi de Vic,
18-12-2013.
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