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Visió diocesana

DECLARACIÓ DE LA VISIÓ DIOCESANA
Una nova organització diocesana al servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores
Somnio una renovació de l’organització diocesana que la converteixi en
una eina més útil al servei del naixement i creixement de comunitats parroquials,
a l’estil de les primeres comunitats cristianes. Comunitats “vives, orants, fraternes
i evangelitzadores”1 on siguin presents les notes pròpies d’una comunitat cristiana
saludable: on tothom trobi una vida orant i litúrgica que nodreixi espiritualment
(pregària); on s’ofereixi la formació que cadascú necessita per aprofundir en el
misteri de la fe (formació); on s’experimenti una vida de família (comunió fraterna); on s’aculli caritativament els necessitats (servei); i on s’aprengui a anunciar
l’evangeli i a suscitar i acompanyar deixebles missioners (evangelització).
Per a fer possible aquest somni, crec que hem de centrar tots els recursos
diocesans –humans, logístics i econòmics– vers aquest objectiu. Conscients de
la magnitud del projecte i de la limitació de les nostres forces, caldrà, però, que
prioritzem el creixement i l’enfortiment de les comunitats parroquials més vives i
més missioneres. Després, a mesura que creixin les forces, podrem enviar equips
d’evangelitzadors a les parròquies més afeblides.
Quan plantejo una renovació de l’organització diocesana estic parlant de:
1. Fomentar la creació d’equips parroquials –sacerdots, diaques i treballadors
apostòlics– allà on s’aposti per la conversió pastoral i missionera que dibuixa el
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nostre Pla Pastoral Diocesà, ajudant-los a través d’una formació i una capacitació
adequades.
2. Suprimir o reformar aquelles estructures (delegacions, departaments,
consells...) i aquells mitjans (pressupost, normatives, visita pastoral...) la realitat i
els objectius de les quals no estan enfocades i dirigides a aquesta visió.
3. Prioritzar i potenciar les activitats parroquials, renunciant a actes i iniciatives diocesanes que dispersen les nostres forces i afavoreixen una vida cristiana no
arrelada en una comunitat parroquial. Així, doncs, la diòcesi només ha de preservar
aquelles activitats diocesanes que ofereixen als fidels de les parròquies allò que
necessiten per a créixer comunitàriament i que, de moment, no ho poden trobar a
la pròpia parròquia.

PRESENTACIÓ DE LA VISIÓ DIOCESANA
Els dies 30 d’octubre i 4 de novembre el Sr. Bisbe va presentar la visió diocesana als capellans i als laics, respectivament. Publiquem el contingut d’aquesta
presentació:
Quan aquest matí em reuneixo amb tots vosaltres, em ve a la memòria aquell
vespre del 12 de desembre de 2010. Acabava de rebre l’ordenació episcopal i amb
una catedral plena a vessar adreçava unes paraules d’agraïment a tothom dient:
“...us convoco, ja des d’avui, a l’obra més extraordinària que mai s’hagi vist a les
nostres comarques des que foren evangelitzades fa molts segles. Us convoquem a
una nova evangelització extensa i profunda, que permeti de nou fer d’aquesta terra
una terra de sants. Que ens hi ajudi la intercessió de sant Ramon Nonat i sant Pere
Claver. Omnia propter evangelium!”.
Fou un moment inspirat! Tothom escoltava expectant i atent! Avui, set anys
després, m’adono, més que aleshores, que estava projectant un gran somni, la meva
visió per al ministeri episcopal que acabava de rebre.
Miro aquests darrers set anys i recordo i dono gràcies a Déu del bonic i
intens camí en aquesta direcció.
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1. Recordo el llarg treball del curs 2011-2012 per a dibuixar plegats un Pla
Pastoral Diocesà que concretés un camí vers aquest somni per a les parròquies.
M’il·lusiono quan rellegeixo aquelles pàgines: “aquest propòsit [es refereix a les
paraules finals de l’ordenació que us acabo de recordar] no podia quedar solament en
un desig impactant, sinó que volia expressar un projecte clar que calia dur a terme.
Aquest Pla Pastoral neix en compliment d’aquell propòsit”; “aquest Pla és l’eina
concreta per caminar tots junts cap a la renovació i la revitalització de les parròquies
a fi que esdevinguin comunitats vives, orants, fraternes i evangelitzadores. L’aposta
és prioritzar l’evangelització per assolir aquest objectiu”.
2. Recordo, també, la il·lusió de molts de vosaltres per a descobrir nous
camins d’evangelització. Alguns ja feia temps que havíeu sortit a l’estranger a
conèixer mètodes i projectes evangelitzadors. Molts obríreu els ulls a aquesta
realitat quan participàreu al Congrés de Nova Evangelització de Manresa. Després
continuàrem les visites anuals a Londres, les descobertes a Milà, la participació
en els Encuentros de Nueva Evangelización (ENE) i tantes altres descobertes a
Mèxic, Roma, Polònia...
3. Recordo, més recentment, la lectura il·luminadora, amb molts de vosaltres, del llibre Una renovación divina. Aquesta reflexió ens ha permès descobrir
una experiència de renovació en una parròquia catòlica. Ens ha fet creure que és
possible allò fins ara impossible malgrat somniar-ho i desitjar-ho tant.
4. No m’oblido d’aquest curs passat, del treball parroquial i diocesà a través dels materials Noves Comunitats Parroquials. Tot i que es tracta d’un material
encara en construcció i perfectible, les vostres parròquies estan trobant en aquesta
eina una ajuda per a la renovació de la comunitat parroquial. La diòcesi també ha
trobat l’instrument per a definir la pròpia visió que avui us presento.
En tot aquest camí, he anat veient, amb l’ajuda de tots, tant dels entusiastes
com dels més crítics, que el meu somni s’acompleix quan tot es va alineant amb
la renovació de les comunitats parroquials. Arrenglerar-ho tot amb la renovació
de les parròquies no només demana que elles disposin d’un camí clar a seguir –el
Pla Pastoral Diocesà–, sinó també la renovació de tota l’organització diocesana.
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Així, doncs, la declaració d’aquesta visió diu:
Una nova organització diocesana al servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores
L’explico així:
Totes les persones, estructures i diners de la diòcesi s’han d’orientar, al
màxim possible, vers les necessitats de les parròquies que volen esdevenir comunitats parroquials evangelitzadores, a l’estil de les primeres comunitats cristianes.
Encara que tots ja sapiguem què significa una comunitat parroquial evangelitzadora,
deixeu-m’ho recordar: Comunitats “vives, orants, fraternes i evangelitzadores”2 on
siguin presents les notes pròpies d’una comunitat cristiana saludable: on tothom
trobi una vida orant i litúrgica que nodreixi espiritualment (pregària); on s’ofereixi
la formació que cadascú necessita per aprofundir en el misteri de la fe (formació); on
s’experimenti una vida de família (comunió fraterna); on s’aculli caritativament els
necessitats (servei); i on s’aprengui a anunciar l’evangeli i a suscitar i acompanyar
deixebles missioners (evangelització).
Siguem, però, realistes i estratègics. Sense deixar de confiar en els regals
sorprenents de Déu, sabem que els nostres recursos –humans, logístics i econòmics–
són limitats. Malgrat que es concentrin envers aquest objectiu, podem arribar a poc,
sobretot si els dispersem per intentar-ho a totes les parròquies al mateix temps.
Aquests darrers anys, amb la reducció del nombre de capellans, hem dispersat
més i més les nostres forces i en general les hem consumides en el manteniment
de l’atenció sacramental i la preparació que exigeix. Tots sabem que amb aquesta
lògica de treball no aconseguim una conversió pastoral i missionera de les nostres
comunitats.
Cal, doncs, que prioritzem, que escollim algunes parròquies i que hi concentrem al màxim els nostres recursos. No per abandonar la resta de parròquies. La idea
és anar-les renovant totes a poc a poc. Això vol dir seleccionar les parròquies que
estan més a punt i concentrar-hi persones alliberades, mitjans econòmics i organitzar
el treball de la diòcesi al servei d’aquestes parròquies. A la resta, de moment, cal
només continuar atenent les peticions pastorals que els fidels demanin –eucaristia
setmanal, altres sagraments, exèquies.
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A mesura que el creixement i l’enfortiment de les comunitats parroquials
seleccionades, en primera instància, ofereixin persones disposades a anar a renovar
d’altres parròquies, podrem crear i enviar equips d’evangelitzadors a fer néixer o
créixer altres comunitats parroquials. En la mesura que alguns fidels de les parròquies
que estan a l’espera de la renovació participin i s’impliquin en la vida d’aquelles on
haurem concentrat forces de bon començament, més ràpidament podran començar
la seva conversió pastoral i missionera.
Quan plantejo una renovació de l’organització diocesana estic parlant de:
1. Fomentar la creació d’equips parroquials –sacerdots, diaques, treballadors apostòlics, membres de la vida consagrada i voluntaris– allà on s’aposti
per la transformació pastoral que dibuixa el nostre Pla Pastoral Diocesà. Vetllar
especialment per la formació i capacitació d’aquests equips per tal d’encertar en la
difícil tasca de convertir la parròquia en una comunitat parroquial evangelitzadora.
Jesús va dedicar el millor del seu temps, del seu ensenyament i dels seus signes a
la petita colla de deixebles que vivien amb ell. Jo i els meus col·laboradors més
immediats hem de dedicar el nostre millor temps a formar i capacitar els equips de
les vostres parròquies.
2. Suprimir o reformar aquelles estructures (delegacions, departaments,
consells...) i reorientar aquells mitjans (pressupost, normatives, visita pastoral...) la
realitat i els objectius dels quals no estan enfocats i dirigits a aquesta visió.
Tenim unes estructures i una priorització de mitjans que responen a una visió
pastoral molt diferent. Nova visió: noves estructures i prioritats. Això s’ha de fer
a poc a poc, amb la participació de tots els implicats, sense fer passes en fals, però
sense deixar de reformar-ho tot, sense por a les resistències.
3. Prioritzar i potenciar les activitats parroquials, renunciant a actes i iniciatives diocesanes que dispersen les nostres forces i afavoreixen una vida cristiana
no arrelada en una comunitat parroquial. Així, doncs, la diòcesi només ha de preservar aquelles activitats diocesanes que ofereixen als fidels de les parròquies allò
que necessiten per a créixer comunitàriament i, de moment, no ho poden trobar a
la pròpia parròquia.
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Hem de revisar tot el que fem i organitzem i hem de deixar de fer allò que no
suma a la visió, encara que sigui bo. Hem de renunciar tots a les quotes de poder i
als nostres petits projectes per sumar en els equips que han de fer possible el gran
projecte d’unes noves comunitats parroquials evangelitzadores.
Aquest somni, aquest projecte de renovació parroquials és emocionant i
il·lusionador. La renovació de l’organització diocesana ha de participar d’aquesta
il·lusió. No ignoro, però, que alguns podeu anguniejar-vos perquè els canvis us
costen i us atemoreixen. No temeu! Aquesta nova visió pot ser que us demani
dedicar-vos encara més intensament a allò que ja esteu fent i que us apassiona;
també pot ser que renovi, reorienti i ompli de més sentit allò que heu fet fins ara. A
tots us demano un esforç d’apertura i de canvi, a tots us demano que, des d’avui,
us alineeu amb aquesta visió: convertiu el vostre treball en una aposta inequívoca
perquè la vostra pròpia parròquia o la seleccionada més a prop esdevingui una
comunitat parroquial evangelitzadora.
Avui només anuncio que aquesta aventura ha de canviar l’estructura i el
funcionament de l’organització diocesana. M’agradaria que veiéssiu que els canvis
que s’aniran produint, en els quals inevitablement haureu de participar des del primer moment, responen a aquesta visió: una nova organització diocesana al servei
d’unes noves comunitats parroquials evangelitzadores.
Desitjo que tot això que us acabo de dir us quedi gravat a la retina i al cor.
Ho sintetitzo amb el logo que acompanyarà des d’ara aquesta visió diocesana.
Una mà. La dels membres dels vostres equips parroquials, la vostra. Càlida.
Que està viva. Que vol servir, que vol treballar per la salvació de tots els qui viuen
a la vostra parròquia, que vol evangelitzar, que vol construir una comunitat parroquial evangelitzadora. Una mà que somnia a fer d’aquesta terra una terra de sants.
Una altra mà. La de tots els treballadors de la diòcesi –mossens, treballadors
apostòlics, treballadors de la cúria, etc.– que vol posar-se al servei dels vostres
equips, que vol sumar a la renovació de les vostres parròquies.
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La nostra mà unida a la vostra forma un cor. El nostre treball vol ser un servei
en favor de la vostra parròquia. Res de control, res de carregar-vos amb peticions
i encàrrecs inútils, res d’exigències. Servir-vos, ajudar-vos, arrenglerar-nos amb
vosaltres i acompanyar-vos.
Finalment, sobreïx, es construeix una Església, una parròquia, una comunitat
parroquial evangelitzadora.
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Documents episcopals

HOMILIA DE LA MISSA DE LA NIT DE NADAL
Un nadó transforma tothom qui s’hi apropa. I més, com més menut i vulnerable és! Fins la gent més sorruda i esquerpa dibuixa un somriure, fa una festa,
cantironeja una melodia de la pròpia infantesa. Un nadó commou, entendreix i
transforma.
Va escollir bé el nostre bon Déu, fent-se infantó per venir a salvar-nos. Va
escollir bé de venir en la vulnerabilitat i la tendresa d’un infant pobre. Va escollir
bé de salvar-nos per la via de la vulnerabilitat.
Aquesta nit santa, mirar i adorar l’infant suposa l’itinerari interior de deixarnos salvar a través d’aquesta via, pels camins de la vulnerabilitat.
*****
La profecia d’Isaïes dibuixa allò que ens oprimeix com foscor i esclavitud i
la salvació com una gran llum, com el naixement d’un rei alliberador.
Sant Pau ho espiritualitza descrivint la nostra situació com impietat i desigs
mundans i, en canvi, presenta Jesús com l’amor de Déu, que ensenya i es lliura per
rescatar-nos i deixar-nos nets: com qui fa “de nosaltres un poble ben seu”.
No ens costa reconèixer, almenys interiorment, allò que enfosqueix la nostra
vida, allò que l’esclavitza. No és difícil identificar la fredor religiosa que ens aboca
a la mundanitat en alguns dels seus moltíssims rostres.
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Tampoc se’ns fa difícil imaginar com seria una vida lluminosa, una vida
lliure. Potser costa una mica més d’entendre que una vida sòbria, justa i piadosa –
com diu sant pau– sigui aquesta vida lluminosa i lliure. Però, no és veritat que quan
contemplem la vida i les obres de Jesús hi reconeixem una vida lluminosa i lliure?
No és veritat que moltes vegades hem dit que ens agradaria una vida com la seva? A
més, reconeixem moments de la nostra vida –potser ara és un d’aquests temps– en
els quals hem tastat i gaudit d’una vida semblant a la de Jesús i la recordem com
especialment agradable i feliç.
Adonem-nos, aquesta nit santa, que reconèixer i adorar l’infant suposa
reconèixer-nos febles, mancats de llum i de llibertat, necessitats de canvi, de pas
de la foscor a la llum, de l’esclavatge a la llibertat.
*****
L’evangeli ens dóna una pista senzilla i evocadora sobre la manera com
Jesús ens pot i ens vol salvar.
Uns pastors pobres –que dormien al ras– viuen una experiència de revelació
divina que els indica el lloc del naixement del Messies d’Israel i s’acosten a adorar
l’infant Jesús. Després, se’n tornen glorificant Déu i lloant-lo pel que han vist i
sentit. Aquests esdeveniments tan senzills presenten tres realitats, constants al llarg
de la història del cristianisme, que identifiquen la manera com Jesús salva els homes.
Els pobres viuen l’experiència de la revelació divina que els indica el lloc
del naixement del Salvador.
Als pastors, que són pobres, els és revelat que a la cova trobaran un infant
faixat amb bolquers que, malgrat no aparentar cap tipus de reialesa, és Déu mateix
fet home.
Als deixebles de Joan, que són de la colla dels pobres de Jahvè, uns cercadors
d’autenticitat enmig d’una societat religiosament i moralment mediocre i hipòcrita,
els és indicat que el mestre galileu de Natzaret és el Messies que cal seguir i conèixer.
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Als deixebles d’Emmaús, que tornen abatuts i desesperançats després del
desenllaç de la pasqua de Jesús a Jerusalem cap a casa seva, els és mostrat, a través de l’Escriptura, que en l’eucaristia i la comunitat de germans poden trobar el
Senyor ressuscitat.
Avui, a tots els que hem tocat fons en les nostres foscors i esclavituds, a tots
els que ens reconeixem pobres, impotents, incapaços, el Senyor ens mostra aquesta
comunitat parroquial feta de pecadors salvats com a lloc on podem trobar el Senyor.
Dic “aquesta” perquè no una parròquia pel simple fet de ser-ho és una comunitat on podem trobar el Senyor pels camins de la vulnerabilitat, per la via que salva.
Dic “aquesta” perquè en la comunitat parroquial de Solsona podem trobar
un grup on fer-nos vulnerables, on experimentar l’oració dels altres per a ser sanats,
on som preparats per a confessar-nos, per a apropar-nos a l’eucaristia amb un cor
ben disposat.
En aquesta comunitat hi ha condicions per a mostrar-nos pobres. Condició
primera per a trobar el Senyor que salva.
Els qui s’acosten a adorar un infant es fa vulnerables i s’obren a la guarició.
Els que s’acosten al Senyor troben el fràgil, el vulnerable, i l’encontre amb Ell
opera una vulnerabilització que guareix.
Així com davant d’un infantó surt de nosaltres tendresa, i perdem la vergonya
i el sentit del ridícul, davant del Senyor de la glòria que neix pobre, viu emigrant,
predica com un mendicant, pateix i mor com un malfactor, surt de nosaltres la
confessió de la nostra misèria i la petició sincera de guarició.
La manera més fàcil de fer aquesta experiència d’encontre amb el Senyor
fràgil que provoca en nosaltres l’obertura vulnerable és fer-ho en una comunitat de
persones que ho testimonien, ho viuen i ajuden a viure-ho.
Potser coneixeu alguns exemples d’això: el recés d’Emmaús té aquesta lògica
i provoca en molts dels caminants aquest encontre vulnerabilitzador i transformador.
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Les comunitats vives, orants, fraternes i evangelitzadores que volen fer
néixer i créixer han de ser comunitats així. On els qui busquen Crist el troben i
experimenten llum i llibertat.

Els que glorifiquen Déu de veritat són els que han experimentat amb
ells una guarició alliberadora.
L’exultança dels guarits és el signe que autentifica llur salvació. Els que
viuen l’experiència de la guarició segons la dinàmica divina experimenten una
explosió d’alegria i d’agraïment i donen glòria a Déu en la seva vida ordinària.
Quan trobem gent que exulten d’alegria, que sorprenen per l’alegria que els inunda
i que traspuen, neix en nosaltres una curiositat i un interès. Quan ells expliquen
amb senzillesa el seu canvi de vida –com estaven, què els ha passat i com estan
ara–, es converteixen en veritables evangelitzadors. De fet, no hi ha testimoniatge
més poderós i més eficaç que aquest.
Així està passant a la vostra parròquia i més encara passarà. Tinc ben presents
els rostres i les paraules d’alguns dels que esteu aquí quan experimentàreu la vostra
salvació. Desitjo de cor que, com a comunitat, aprofundiu en aquesta dinàmica
salvadora: fer-vos pobres, trobar-vos amb el Senyor pobre i humil, obrir-vos en
les vostres fragilitats i misèries, i experimentar guarició i anunciar amb la vostra
alegria la salvació de Déu per a tothom.
*****
Ara ens podem atansar a adorar l’infant. Vinguem pensant en aquella esclavitud que ens fa viure en la foscor vital que no ens deixa ser feliços. Quan arribis
davant la imatge, mira’m a mi que represento aquesta comunitat on pots trobar el
Senyor, on pots fer-te vulnerable i pots ser transformat. Que el teu bes a la imatge
sigui un compromís de cercar el Senyor, allà on ara es deixa trobar i on salva:
aquesta comunitat parroquial.
Catedral de Solsona, 24 de desembre de 2017
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CONSTITUCIÓ DEL COL·LEGI DE CONSULTORS
Decret 22/17. Solsona, 11 d’octubre de 2017
Havent transcorregut els cinc anys del nomenament dels membres del
Col·legi de Consultors, establert en el decret 04/12, de data 25 de maig de 2012, i
d’acord amb el que preveu el cànon 502 del Codi de Dret Canònic,
Pel present,
Constituïm el Col·legi de Consultors de la diòcesi de Solsona que estarà
format, per un període de cincs anys, pels següents membres del Consell Presbiteral:
- Mn. Josep M. Vilaseca i Ribalta
- Mn. Marc Majà i Guiu
- Mn. Lluís Tollar i Puig
- Mn. Xavier Romero i Galdeano
- Mn. Joan F. Casals i Cubinsà
- Mn. Lluís Ruiz i Brichs
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell i Gomà
Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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COL·LECTES MANADES 2018
Decret 23/17. Solsona, 19 d’octubre de 2017
Per tal que hi hagi constància de les col·lectes que han de fer-se a la diòcesi
durant l’any 2018, d’acord amb les indicacions de la Santa Seu i el calendari aprovat
per la Conferència Episcopal Espanyola,
Disposo el següent,
1. Les col·lectes manades a la diòcesi de Solsona per a l’any 2018 són les
següents:
- Infància missionera, dia 28 de gener
- Mans Unides -Contra la fam-, dia 11 de febrer
- Seminari, dia 18 de març
- Llocs Sants -Terra Santa-, dia 30 de març
- Clergat Nadiu, dia 22 d’abril
- Càritas diocesana, dia 3 de juny
- Sant Pare, dia 29 de juny
- Domund, dia 21 d’octubre
- Germanor -Església diocesana-, dia 11 de novembre
2. És responsabilitat de cada rector decidir si es faran dues col·lectes el mateix diumenge (una ordinària i una a través del sobre propi de la col·lecta manada)
o bé una de sola (destinada exclusivament a la intenció de la col·lecta manada).
3. Des de la cúria diocesana o de les delegacions corresponents, els rectors
de les parròquies rebran, amb la deguda anticipació, els cartells, materials i sobres
per a cada una de les col·lectes manades.
4. Recordem l’obligació de les parròquies de fer cadascuna de les col·lectes
manades establertes en el llistat que acompanya aquest decret.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona.
+Xavier Novell, Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
Documents episcopals
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SUPRESSIÓ DE DELEGACIONS DIOCESANES
Decret 25/17. Solsona, 12 de desembre de 2017
Atesa la visió diocesana “Una nova organització diocesana al servei d’unes
comunitats parroquials evangelitzadores”,
Atès que convé suprimir aquelles delegacions la realitat i els objectius de
les quals no estan enfocats i dirigits a aquesta visió.
Pel present, SUPRIMEIXO
LES DELEGACIONS DIOCESANES DE
CATEQUESI,
PASTORAL DE PEREGRINACIONS,
PASTORAL DE LA SALUT,
ECUMENISME I RELACIONS INTERRELIGIOSES
I PASTORAL DELS GITANOS
I CESSO EN EL SEU CÀRREC
ELS DELEGATS DIOCESANS DE
LES QUATRE PRIMERES DELEGACIONS
Ho decreta i signa el Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell i Gomà
							 Bisbe de Solsona
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Per manament del Sr. Bisbe
Sra. Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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REESTRUCTURACIÓ DE LA DELEGACIÓ
D’EVANGELITZACIÓ I APOSTOLAT SEGLAR
Decret 26/17. Solsona, 12 de desembre de 2017
Atès que per decret 09/14, de 4 de juliol de 2014, es va constituir la
Delegació Diocesana d’Evangelització i Apostolat Seglar amb uns objectius i una
estructura concrets,
Atesa la visió diocesana “Una nova organització diocesana al servei d’unes
comunitats parroquials evangelitzadores”,
Atès que convé reformar aquelles delegacions la realitat i els objectius de
les quals cal enfocar més perfectament vers aquesta visió,
Pel present REFORMO la Delegació Diocesana d’Evangelització i Apostolat
Seglar i ESTABLEIXO:
1. Que a partir d’ara el seu nom sigui Delegació Diocesana de Nova Evangelització.
2. Deixi de coordinar l’Apostolat Seglar present a la diòcesi.
3. Les comissions de Recessos i exercicis, Cèl·lules parroquials i Servei
musical siguin suprimides.
4. Es creï una comissió de catequesi que assumeixi la tasca fins avui confiada
a la Delegació Diocesana de Catequesi.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell i Gomà
							Bisbe de Solsona
						Per manament del Sr. Bisbe
						
						
Documents episcopals

Sra. Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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Consell Presbiteral

1a Reunió (09/10/17)
RESUM DELS TEMES TRACTATS
Constitució del Consell Presbiteral
Es constitueix el nou Consell Presbiteral amb la lectura del decret de constitució. Es procedeix a l’elecció del secretari del Consell, i surt per votació Mn. Joan
Lladó. Es procedeix a l’elecció de moderador del Consell acceptant la proposta del
Sr. Bisbe de fer un torn cada vegada amb els qui hi estiguin disposats.
Proposta de visió per a la diòcesi
El Sr. Bisbe llegeix el document de presentació de la visió diocesana remarcant que el que es vol reformar és l’estructura diocesana per ajudar a realitzar els
objectius del Pla Pastoral Diocesà. Els membres del Consell reflexionen sobre què
cal modificar i/o suprimir a la diòcesi per poder estar més en línia amb la visió. El Sr.
Bisbe comunica que els dies 30 d’octubre i 4 de novembre tindrà lloc la presentació
d’aquesta visió als capellans i als laics, respectivament.
Proposta de funcionament del Consell Presbiteral per al proper quinquenni
S’acorda que les reunions del Consell Presbiteral tindran lloc dos cops per
trimestre i la seva durada serà d’11 del matí a 5 de la tarda. Es comenta que ben
aviat es constituirà el Col·legi de Consultors, que la previsió de reunions d’aquest
Consell serà d’una per trimestre i que els temes tractats seran, a més dels tècnics,
els acords del Consell Presbiteral.
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Proposta de supressió i reestructuració de delegacions diocesanes
En la línia proposada a la visió diocesana, el Sr. Bisbe planteja la supressió
i reestructuració d’algunes delegacions diocesanes manifestant que ja ha comentat
el tema amb els delegats afectats i hi estan d’acord. Els membres del Consell manifesten objeccions a la supressió de la Delegació de Catequesi, sobretot pel que
fa a la seva presència al SIC.

Consell Presbiteral
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NOMENAMENTS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
- Sra. M. Teresa Valero i Melgosa, delegada diocesana de Nova Evangelització.
- Sr. Antoni Cid i Briansó, delegat diocesà de Càritas.
- P. Jordi Castanyer i Bachs, OSB, delegat diocesà de Vida Consagrada.
- Sra. Mireia Duran i Farres, delegada d’Obres Missionals Pontifícies.
- Sr. Rui Jorge Marques i Freire, administrador de la finca Pallarès de Dalt.
- Sr. Joan Elies i Costa, director de Càritas diocesana.

JUBILACIONS
El Sr. Bisbe ha concedit la jubilació canònica a Mn. Miquel Pedrós i Duch,
missioner al Perú, i a Mn. Joan Costa i Torrebadella, missioner a Santiago de Xile.

224

Secretaria General

Seminari diocesà

TRES SEMINARISTES MAJORS I RECUPERACIÓ DE LES
CONVIVÈNCIES DEL SEMINARI MENOR EN FAMÍLIA
Hem començat el nou curs amb l’alegria de dues incorporacions al Seminari
Major. El Jordi Marques i el Francesc Domènech han entrat al Seminari, el primer
fent introductori i el segon cursant primer de filosofia.
El Jordi, després d’un any de discerniment fora del Seminari Menor, ha fet
el pas madur de començar l’itinerari formatiu vers el sacerdoci. El Francesc és un
jove nascut al Baix Llobregat, però que, després de viure dos anys entre el santuari
de Lord i un monestir cistercenc a Sòria, veu clara la crida a viure el sacerdoci en
l’estil contemplatiu i d’acollida de l’estimat santuari de la Mare de Déu a la mola
de Lord.
Tots tres resideixen al Seminari interdiocesà i estudien en els cursos que
ofereixen els seminaris de Catalunya i les facultats de l’Ateneu Sant Pacià. Els caps
de setmana, l’Oriol està a casa seva a la parròquia de Súria, el Cesc al santuari i el
Jordi al Palau Episcopal, col·laborant a la parròquia de Solsona.
L’ingrés del Jordi al Major i la seva disponibilitat per ajudar i participar en
les convivències del Seminari Menor en Família ens han permès recuperar el ritme
quinzenal i així garantir millor el procés de discerniment del Jacob Budz que, cursant
primer de batxillerat, persevera convençut en el seu itinerari. Enguany, una convivència al mes la tenim al Seminari, essent el Sr. Bisbe l’acompanyant, i l’altre cop a
la rectoria d’Avià, essent Mn. Marc Majà i la Teresa Gené els formadors encarregats.
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Entre les activitats destacades d’aquest primer trimestre hi ha la participació
del Jordi i del Jacob a la trobada de Taizé a Basilea, junt amb la Delegació de Joventut. Mn. Abel, antic formador del Seminari Menor en Família, els va acompanyar.

COMPTES SEMINARI SEMINARISTES
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Patrimoni

INAUGURACIÓ DE LA NOVA IL·LUMINACIÓ
DE L’ESGLÉSIA DE SANT PAU DE NARBONA
El dia 14 de desembre, la parròquia de Sant Pau de Narbona d’Anglesola va
inaugurar la nova il·luminació de l’església, projecte que ha estat finançat conjuntament per la Fundació Endesa, el bisbat de Solsona, Institut d’Estudis Ilerdencs
de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament d’Anglesola, la parròquia d’Anglesola i
donacions dels veïns.
L’actuació ha consistit en la renovació integral del sistema elèctric de l’edifici
i la substitució dels focus, làmpades i punts de llum antics per uns de nous, de nova
tecnologia, més eficient i amb el resultat de ressaltar la bellesa del temple.
La cerimònia inaugural va comptar amb la presència del bisbe de Solsona,
Mons. Xavier Novell; el director general de la Fundació Endesa, Carlos Gómez; la
directora general d’Endesa a Catalunya, Isabel Buesa; el vicari general de la diòcesi
i rector d’Anglesola, Mn. Josep Maria Vilaseca, l’alcaldessa d’Anglesola, Rosa
Maria Mora; membres de la Prohomia d’Anglesola i altres autoritats.
Un cop feta la visita a la capella de la Santa Creu i al conjunt de les capelles
de l’església parroquial, es va descobrir una placa commemorativa d’aquesta nova
il·luminació.

Patrimoni
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BEATIFICACIÓ DE 109 MÀRTIRS CLARETIANS
A LA SAGRADA FAMÍLIA DE BARCELONA
El dia 21 d’octubre es va celebrar a la basílica de la Sagrada Família de
Barcelona la cerimònia de la beatificació de 109 màrtirs claretians. Un grup de cent
vuitanta feligresos de la diòcesi provinents de diverses parròquies hi va participar.
L’acte va reunir prop de tres mil persones i fou concelebrat per una trentena de bisbes de tot el món i uns tres-cents sacerdots, acompanyats de claretians
d’arreu i familiars dels màrtirs. Va presidir la solemnitat el cardenal Angelo Amato,
prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, acompanyat del cardenal
arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, el superior general dels claretians i
el nunci apostòlic.
La cerimònia va consistir en el ritu de la beatificació amb la súplica, presentació dels servents de Déu i lectura de la carta apostòlica, i s’arribà al moment en
què es va mostrar la imatge dels nous beats enmig de forts aplaudiments.
Després hi hagué la processó i veneració de les relíquies, el cant de l’Himne
als Màrtirs, l’agraïment al Sant Pare i el lliurament d’una còpia de la carta apostòlica recollida per l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el postulador
de la Causa, P. Manuel Casal.
En la cloenda de l’eucaristia, el Cardenal Omella i el P. General dels Claretians van adreçar unes paraules ressaltant les virtuts dels nous beats i el significat
d’aquest esdeveniment eclesial. En el cant final es va interpretar el Virolai i tothom
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va rebre el record de la festa, una estampa reproduint la icona de la Verge en actitud
orant.
Després tots els pelegrins solsonins es van aplegar en un dinar de germanor,
presidit pel bisbe Xavier Novell.

TROBADA DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
AL SANTUARI DEL MIRACLE
El dia 5 de novembre va tenir lloc, com cada any, la Trobada de l’Hospitalitat
de Lourdes al santuari del Miracle. Enguany amb la participació també del bisbat
de Vic amb motiu de la cloenda dels actes del 50è aniversari.
A les 12 del migdia es va celebrar una eucaristia molt participada presidida
pel bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, acompanyat en la part musical pel
Cor de l’Hospitalitat de Vic. A la sortida van ser obsequiats amb un petit refrigeri
organitzat pels monjos del santuari.
Seguidament, un total de tres-centes cinquanta persones entre els dos bisbats
-Vic-Solsona- es van desplaçar a la Sala Polivalent de Solsona per celebrar un dinar
de germanor.
La presidenta de l’Hospitalitat de Solsona, Sra. Glòria Padullés, va dirigir
unes paraules d’agraïment a tots els assistents. Després dels parlaments es va passar un vídeo amb fotos d’aquests cinquanta anys del pelegrinatge. Finalment, una
llençada de globus i l’hora dels adéus va posar punt final a la trobada.

PELEGRINATGE A LA RIOJA DEL SR. BISBE
I UN GRUP DE CAPELLANS
Del 13 al 16 de novembre el Sr. Bisbe, acompanyat d’un grup de nou preveres, va pelegrinar a La Rioja per visitar i conèixer diferents llocs amb les seves
esglésies i santuaris.
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El grup es va hostatjar a Logronyo, a la casa sacerdotal. Van visitar el santuari
de Valvanera, el monestir de Cañas, la catedral de Santo Domingo de la Calzada, la
Guardia, San Millán de la Cogolla, amb els monestirs de Suso i Yuso, Calahorra,
entre altres indrets de La Rioja.
Els capellans van visitar també un celler vinícola, ja que La Rioja és terra de
vinyes i no podia faltar en aquest viatge una activitat com aquesta. Com cada any,
aquest pelegrinatge ha estat un motiu de germanor i fraternitat entre els preveres
que hi han participat.

DELEGACIÓ DE NOVA EVANGELITZACIÓ
RECESSOS D’EMMAÚS DE DONES I D’HOMES
El cap de setmana de l’1 al 3 de desembre i el cap de setmana del 15 al 17 de
desembre van tenir lloc els recessos d’Emmaús de dones i d’homes, respectivament.
Els dos recessos han comptat amb la participació d’una cinquantena de
persones. I els equips organitzatius han estat d’una quarantena entre homes i dones.
Aquests recessos van començar el divendres al vespre i van acabar amb una
missa el diumenge a la tarda, en què s’afegiren les famílies i amics dels participants,
presidida pel bisbe Xavier.
Un any més, tant un com l’altre, han estat molt viscuts i molt participats, i
tots els homes i dones s’han sentit molt acompanyats, acollits i estimats.

DELEGACIÓ DE PASTORAL DE JOVENTUT
ENCONTRE EUROPEU DE JOVES A BASILEA
Del dia 28 de desembre a l’1 de gener, un grup de vint-i-vuit joves del
bisbat va viatjar a Basilea i va participar de l’Encontre Europeu organitzat per la
comunitat de Taizé.
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El grup de joves va marxar amb autocar des de Catalunya. Un cop arribats
a destinació, van ser acollits per dues parròquies diferents (Liestal i Bartenheimla-Chaussée), allà es repartiren entre diverses famílies durant aquests dies.
En la trobada van participar de tres moments de pregària diària: el primer,
a la parròquia d’acollida; el segon, al centre de la ciutat en les esglésies més importants, entre elles la catedral; i al vespre, a St. Jacob Park, centre de la trobada.
A part d’aquests moments centrals, també van tenir espais de reflexió i de
compartir juntament amb els altres joves europeus en petits grups, i diversos tallers
a escollir durant la tarda.
El dia 31 al vespre, coincidint amb l’última hora de l’any, es realitzà la
pregària per la pau, seguida per la festa de les Nacions, en la festa de Cap d’Any,
on cada país fa algun ball o cant tradicional.

VISITA PASTORAL A LES UNITATS PARROQUIALS
DE SÚRIA I CARDONA
Aquesta tardor passada, el Sr. Bisbe va començar la visita pastoral a les
unitats pastorals parroquials de Súria i Cardona. De fet, són les parròquies de l’antic
arxiprestat del Cardener, que encara no havia visitat.
Amb elles, clou un estil de visita pastoral, la primera del seu pontificat, i
alhora inaugura un nou estil. Si fins ara havia centrat la visita a conèixer i prodigarse en totes les realitats i grups possibles de l’arxiprestat escollit per a aquell curs, a
partir d’ara comença a visitar les parròquies per unitats pastorals parroquials i privilegia un treball d’acompanyament i impuls de llur conversió pastoral i missionera.
El dia 2 d’octubre, el Sr. Bisbe es va reunir amb els capellans de l’arxiprestat
del Cardener i va informar de la visita pastoral a algunes unitats parroquials de
l’arxiprestat. Aquell mateix dia, al vespre, va participar en els actes de la presència
de la imatge pelegrina de Fàtima a la parròquia de Súria.
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El dia 6 d’octubre, va presidir la festa del Roser a Valldeperes, església
sufragània de la parròquia de la Coromina. Va tenir ocasió de saludar tant als veïns
com a molts fills d’aquelles cases. Va ponderar de nou la bellesa tant del temple
parroquial com dels retaules que conté.
El dia 18 d’octubre, el Sr. Bisbe va reunir-se amb el consell interparroquial
de Súria. Va presentar el format de la visita pastoral i van definir un primer calendari
general i les característiques de les trobades dominicals, de les reunions amb els
grups i de les altres possibles activitats. Aquella mateixa setmana, el diumenge dia
22, al matí, va celebrar la missa de la visita pastoral a l’antiga colònia de Palà de
Torroella. Va comprovar l’interès de l’associació de veïns de mantenir l’eucaristia
quinzenal i l’ajuda mútua en la participació en l’eucaristia de la comunitat veïna
de Valls de Torroella. També va conèixer l’església, propietat de l’Ajuntament de
Navàs i les millores que els veïns han aconseguit fer en els darrers anys. Després
de missa, va tenir un bonic encontre amb tots els fidels entorn d’un esmorzar. Hi
hagué temps per a la conversa, per parlar del passat, del present i del futur de Palà.
El dia 10 de desembre, va començar la visita pastoral a Valls de Torroella.
Hi va celebrar l’eucaristia i va compartir un aperitiu al local parroquial annex. Va
assabentar-se de la història de Valls i de l’actual bon funcionament de les empreses
instal·lades a les naus de l’antiga fàbrica tèxtil. La visita va continuar la vigília de
Nadal, amb la seva assistència a la recitació del poema de Nadal d’en Josep Maria
de Segarra. Fou ocasió per a conèixer la gent que mou la vida cultural d’aquesta
antiga colònia.

CONFIRMACIONS
El Sr. Bisbe va administrar el sagrament de la confirmació a les següents
parròquies:
- El dia 8 d’octubre, a la parròquia de Santa Maria de Cervera; el dia 14
d’octubre, a la parròquia de Sant Andreu de Clarà; el dia 29 d’octubre, a la parròquia
de Sant Llorenç de Morunys, concretament al santuari de Lord.
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Necrologia

MN. JOAN GASSÓ I OLIVERES
El dia 18 d’octubre va morir Mn. Joan Gassó i Oliveres.
Mn. Joan Gassó va néixer a Granyena el dia 3 de juny de 1934. Va iniciar
els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona l’any 1945. Va ser ordenat prevere
el dia 21 de juliol de 1957.
Durant els anys del seu ministeri va servir pastoralment les parròquies de
Vilanova de Bellpuig, Gironella, Castellfollit de Riubregós, Tarroja, Prenyanosa,
Vergós de Cervera, Preixana, Seana, Miralcamp, Sidamon i Vila-sana. Dins els seus
càrrecs eclesiàstics destaquem: arxipreste del Pla d’Urgell. L’any 2009 es va jubilar
canònicament i va continuar adscrit a la parròquia de Miralcamp.
Des de la diòcesi donem gràcies a Mn. Joan per tots els anys dedicats al
ministeri sacerdotal. Preguem per ell, que el Senyor el tingui a la seva glòria i que
en el cel ens puguem trobar tots plegats. Descansi en pau.

Necrologia

235

Sumari

236

		
207
208

VISIÓ DIOCESANA
Declaració de la visió diocesana.
Presentació de la visió diocesana.

		
214
218
219
220
221
		

DOCUMENTS EPISCOPALS
Homilia de la missa de la nit de Nadal.
Decret 22/17. Constitució del Col·legi de Consultors.
Decret 23/17. Col·lectes manades 2018.
Decret 25/17. Supressió de delegacions diocesanes.
Decret 26/17. Reestructuració de la delegació
d’Evangelització i Apostolat Seglar.

		
222

CONSELL PRESBITERAL
Resum dels temes tractats en la 1a Reunió (09/10/17)

		
224
224

SECRETARIA GENERAL
Nomenaments
Jubilacions.

		
225
		
226

SEMINARI DIOCESÀ
Tres seminaristes majors i recuperació de les convivències
del Seminari Menor en Família.
Comptes Seminari Seminaristes.

		
229
		

PATRIMONI
Inauguració de la nova il·luminació de l’església de
Sant Pau de Narbona

Sumari

Sumari

		
230
231
231
231
232
232
233
234

NOTÍCIES DE LA DIÒCESI
Beatificació de 109 màrtirs claretians a la
Sagrada Família de Barcelona.
Trobada de l’Hospitalitat de Lourdes al Santuari del Miracle.
Pelegrinatge a la Rioja del Sr. Bisbe i un grup de capellans.
Recessos d’Emmaús de dones i homes.
Encontre europeu de joves a Basilea.
Visita pastoral a les unitats parroquials de Súria i Cardona.
Confirmacions.

		
235

NECROLOGIA
Mn. Joan Gassó i Oliveres.

237

Índex dels butlletins de l’any 2017
COL·LEGI DE CONSULTORS
Resum dels temes tractats en la 12a reunió (10/03/17......................................... 16

CONSELL D’ASSUMPTES ECONÒMICS
Resum dels temes tractats en la 11a reunió (10/03/17......................................... 15

CONSELL PASTORAL DIOCESÀ
Resum dels temes tractats en les reunions mensuals................................... 12, 147

CONSELL PRESBITERAL
Resum dels temes tractats en les reunions mensuals............................. 9, 145, 222

DECRETS DEL SR. BISBE
Decret 01/17. Director de la residència sacerdotal del Seminari........................... 3
Decret 02/17. Administradora de la residència sacerdotal del Seminari............... 4
Decret 04/17. Festa de sant Jaume, apòstol........................................................... 5
Decret 07/17. Paraules de la consagració sobre el calze........................................ 6
Decret 08/17. Nomenaments de rectors consultors................................................ 7
Decret 10/17. Creació de la Comissió de Pastoral de Santuaris, Turisme
i Pietat Popular................................................................................................... 136
Decret 11/17. Creació de la Delegació Diocesana de Pastoral dels Gitanos..... 137
Decret 12/17. Supressió de la parròquia de Sant Pau de Narbona
d’Anglesola........................................................................................................ 138
Decret de cloenda de la visita pastoral a l’arxiprestat del Pla d’Urgell............. 139
Decret 19/17. Constitució del Consell Presbiteral............................................. 170
Decret 21/17. Visita pastoral a les parròquies de Cardona, Súria i altres
del Cardener....................................................................................................... 172
Decret 22/17. Constitució del Col·legi de Consultors....................................... 218
Decret 23/17. Col·lectes manades 2018............................................................. 219
Decret 25/17. Supressió de delegacions diocesanes.......................................... 220
Decret 26/17. Reestructuració de la delegació d’Evangelització i
Apostolat Seglar................................................................................................. 221

239

DELEGACIONS
Càritas
Recés de Quaresma per a voluntaris i professionals de Càritas............... 36
Assemblea anual de Càritas Diocesana.................................................. 150
Catequesi
Trobada d’escolans i catequesi a Miralcamp.......................................... 36
Ecumenisme
I Jornada ecumènica............................................................................... 151
Ensenyament
Trobada diocesana de mestres i professors de religió.............................. 37
Trobada interdiocesana de mestres i professors de religió...................... 37
Evangelització i Apostolat Seglar
Recessos d’Emmaús per a dones i per a homes............................... 38, 232
Recés de Quaresma per a laics................................................................. 38
Jornada de l’Esperit Sant dels Alpha parroquials.................................... 38
Curs Joan de Formació de deixebles...................................................... 151
III Jornades de Formació en Lideratge.................................................. 179
Pastoral Familiar
Missa a favor de la Família i la Vida....................................................... 39
Pastoral de Joventut i Catequesi
Trobada de confirmands amb el Sr. Bisbe................................................ 40
Pasqua jove a Montfalcó........................................................................ 151
Ruta d’adolescents pel Berguedà........................................................... 180
Experiència missionera al Perú.............................................................. 180
Encontre europeu de joves a Basilea..................................................... 232
Pastoral de Peregrinacions
Pelegrinatge a la Cova de Sant Ignasi i Món Sant Benet....................... 152
Pelegrinatge diocesà a Fàtima de Portugal............................................ 181
Vida Consagrada
Jornada de la Vida Consagrada i la Candelera......................................... 40
Trobada Interdiocesana de la Vida Consagrada..................................... 152
Professió solemne de la germana Sheila................................................ 152

240

DEPARTAMENT D’ECONOMIA
Economia diocesana. Comptes 2016................................................................... 18
Economia diocesana. Pressupost 2017................................................................ 23
Residència sacerdotal i edifici del Seminari. Comptes 2016............................... 28
Residència sacerdotal i edifici del Seminari. Pressupost 2017............................ 31

HOMILIES DEL SR. BISBE
Homilies del septenari dels Dolors de Bellpuig................................................... 79
Homilia de la missa de la Mare de Déu dels Dolors de Bellpuig........................ 96
Homilia de la missa crismal............................................................................... 100
Homilia de la missa de sant Isidori en la Festa Major de Mollerussa................ 106
Homilía del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericòrdia..............110
Homilia de la professió solemne de la Gna. Sheila Filla de la Llum..................114
Homilia de la missa de la Trobada Interdiocesana de Vida Creixent..................119
Homilia de la Vetlla de Pentecosta..................................................................... 122
Homilia de la missa de la Festa Major petita de Golmés................................... 125
Homilía de la misa de la solemnidad del Corpus............................................... 129
Homilia de les misses presidides pel Sr. Bisbe durant la visita de la imatge
pelegrina de Fàtima............................................................................................ 167
Conferència als pelegrins de l’Hospitalitat de Lurdes....................................... 131
Homilia de la missa de la nit de Nadal.............................................................. 214

NECROLOGIA
Mn. Ramon Garcia i Escalé................................................................................. 72
Mn. Ramon Roca i Pujol...................................................................................... 72
Mn. Joan Carreres i Puig...................................................................................... 73
Mn. Antoni Mateu i Orós................................................................................... 161
Mn. Joan Garcia i Pujol..................................................................................... 199
Mn. Joan Cuadrench i Esquius........................................................................... 200
Mn. Joan Gassó i Oliveres................................................................................. 235

PATRIMONI
Restauració del quadre de sant Francesc............................................................. 33
Retaule barroc de sant Esteve.............................................................................. 33

241

Restauració de la coberta de l’església de Talteüll............................................ 149
Restauració de l’església de Sant Pau de Pomar................................................ 178
Inauguració de la nova il·luminació de l’església de Sant Pau de Narbona...... 229

SECRETARIA GENERAL
Nomenaments parroquials........................................................................... 17, 174
Nomenaments no parroquials...................................................... 17, 148, 175, 224
Dispensa de celibat i de les obligacions vinculades al sagrament de l’orde...... 148
Nomenaments d’arxiprestes............................................................................... 174
Renovació de delegats diocesans....................................................................... 175
Jubilacions.................................................................................................. 176, 224

SEMINARI DIOCESÀ
Activitats del Seminari......................................................................................... 35
Els nostres seminaristes..................................................................................... 177
Tres seminaristes majors i recuperació de les convivències del
Seminari Menor en Família............................................................................... 225
Comptes Seminari Seminaristes........................................................................ 226

VIDA DIOCESANA
Conferències a la diòcesi sobre “La llibertat religiosa en la Catalunya que estem
construint.............................................................................................................. 42
Festa del Santíssim Misteri a Cervera.................................................................. 42
Assemblea de l’Hospitalitat de Lurdes................................................................ 43
Recés de Quaresma per a preveres: predicació del P. abat de Poblet.................. 43
Jornada sacerdotal de la missa crismal.............................................................. 154
Septenari i processó de la Mare de Déu dels Dolors de Bellpuig...................... 154
Trobada Interdiocesana de Vida Creixent.......................................................... 155
50è Pelegrinatge de l’Hospitalitat de Lurdes..................................................... 155
Jornades pastorals per a capellans i laics........................................................... 156
Recés de guarició i alliberament........................................................................ 156
Conferència sobre el Dr. Pont i Gol durant la Missa Crismal............................ 182
Visita de la imatge pelegrina de la Mare de Déu de Fàtima.............................. 196
Beatificació de 109 màrtirs claretians a la Sagrada Família de Barcelona........ 230
Trobada de l’Hospitalitat de Lourdes al Santuari del Miracle........................... 231

242

Pelegrinatge a la Rioja del Sr. Bisbe i un grup de capellans.............................. 231
Visita pastoral a l’arxiprestat del Pla d’Urgell............................................. 69, 157
Visita pastoral a les unitats parroquial de Súria i Cardona................................ 233
Confirmacions.............................................................................. 71, 160, 198, 234

VISIÓ DIOCESANA
Declaració de la visió diocesana........................................................................ 207
Presentació de la visió diocesana....................................................................... 208

243

