Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

de Matamala, Sant Vicenç de Palmerola, Sant Josep Obrer de Ripoll, Santa Maria
de Ripoll, Sant Bernabé de les Tenes, Sant Esteve de Vallespirans, Sant Sadurní de
Sovelles, Sant Julià de Vallfogona, Santa Eulàlia de Viladonja i Sant Martí de Vinyoles
de Portavella.
Mn. Jorge Luis Salas Barriga cessa de secretari particular del senyor bisbe.
Mn. Jean Hakolimana cessa de membre del Consell Presbiteral en representació dels
preveres de l’arxiprestat del Bages Nord.

NECROLOGI
Preveres diocesans
Mn. Josep Padrós i Claris. Nascut a Olost el 7 d’agost de 1938, va ser ordenat prevere el 22 de desembre de 1962. Havia exercit el seu ministeri com a vicari en la
parròquia de Sant Vicenç de Castellet. L’any 1964 es va traslladar al bisbat de San
Martín, Argentina, d’on retornà l’any 1973 quan va ser nomenat secretari particular del bisbe de Girona, Mons. Jaume Camprodon. L’any 2001, arran de la jubilació
del bisbe Jaume, passà a residir a Torelló i fou nomenat rector de les parròquies
de Sant Jaume d’Alboquers, Sant Pere de Perafita, Sant Bartomeu del Grau i Sant
Martí de Sobremunt; temps en el qual fou membre del Consell Presbiteral com a
representant dels preveres de l’arxiprestat del Lluçanès. Va ser, després, vicari
de les parròquies de Sant Feliu i Montserrat de Torelló i Sant Marcel de Saderra,
així com capellà substitut de les esglésies de la Sagrada Família de Vila-seca i de
Santa Maria de la colònia Borgonyà. Des del mes d’octubre de l’any 2007 residia a
les Germanetes dels Pobres de Girona, d’on era capellà. Va morir a Girona el dia 11
de setembre del 2016, a setanta-vuit anys d’edat i cinquanta-quatre de ministeri
de prevere.
La missa exequial se celebrà el dia 13 de setembre a la capella de la residència
de les Germanetes dels Pobres de Girona. El bisbe Mons. Carles Soler i Perdigó,
emèrit de Girona, presidí l’eucaristia, concelebrada per Mons. Romà Casanova,
bisbe de Vic, i per un nombrós grup de preveres, tant del bisbat de Vic, on estava
incardinat, com del bisbat de Girona, on havia acompanyat el bisbe Jaume durant
més de quaranta anys.
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Religioses
Gna. Roser Buscallà i Tor, en religió sor Lourdes, religiosa Dominica de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció. Va néixer a Olvan (Barcelona) el dia 1 de setembre de l’any 1921 i va morir a Vic, al convent de Dominiques de l’Ensenyament de la
Immaculada Concepció, el dia 19 de setembre del 2016, a noranta-cinc anys d’edat i
seixanta-vuit de vida religiosa.
Laics
Sr. Josep Robert i Rimbau, en jubilar-se, passà a viure a Vic, on va col·laborar en
diferents tasques del Bisbat. Va ser membre actiu de l’equip organitzador dels dies
previs en la diòcesi de les Jornades Mundials de la Joventut del 2011. A partir de
llavors es va incorporar com a voluntari en el departament de Patrimoni Cultural
del Bisbat, on realitzava tasques d’inventari de béns artístics. Així mateix, va participar en la preparació i realització de la Jornada sacerdotal interdiocesana que
es va celebrar a Vic amb motiu del Centenari de la mort del bisbe Torras i Bages,
l’abril d’enguany. Va morir a Vic, el dia 22 de setembre del 2016.
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