Butlletí Oficial del Bisbat de Vic

Església diocesana

Serveis eclesials - Mitj.Com.soc.
Càritas, (Corpus)
Òbol de Sant Pere
Domund
Germanor

1-06-14
22-06-14
29-06-14
19-10-14
16-11-14

RECOMANADES
Església Universal
Santa Infància - Infància miss.
Càritas (Dijous Sant)
Clergat indig - vocacions nad.
Claune - Dia Pro orantibus
Diòcesi missionera
Càritas (Nadal)

19-01-14
26-01-14
17-04-14
11-05-14
15-06-14
13-07-14
25-12-14

> NECROLOGI
> PREVERES
MN. VALENS BISABWIMANA. Va néixer a
Nyakiliba-Rubavu (Ruanda) el dia 5 d’abril
de 1968. Va ser ordenat prevere l’any 1999
a la catedral de Nyundo. Després de treballar pastoralment a la seva diòcesi, l’any
2010 es va traslladar al bisbat de Vic i va
exercir el seu ministeri de prevere com a
vicari en les parròquies de Santa Eugènia
de Berga, Sant Genís de Taradell, Santa
Maria de Seva, Sant Martí del Brull, Sant
Cristòfol de la Castanya i Sant Cebrià de la
Móra, i com a rector en les parròquies de
Sant Miquel de Balenyà i Sant Jaume de
Viladrover. Actualment era el rector de Sant
Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant
Andreu de la Vola, i capellà de l’església de
Santa Maria de la colònia de Borgonyà. Va

morir a Girona el dia 12 de novembre del
2013, a l’edat de quaranta-cinc anys.
La missa exequial, presidida pel senyor bisbe
i concelebrada pel bisbe Mons. Emmanuel
Bernard, bisbe de Mbujimani (Congo), i per
un centenar de preveres, fou oficiada a
l’església parroquial de Sant Pere de Torelló,
que era plena de feligresos de les parròquies on mossèn Valens havia exercit el seu
ministeri, amics i familiars vinguts de fora
i autoritats.
MN. RAMON ESPINA I CLAVERAS. Nascut
a Vic el dia 25 de juliol de 1924. Va ser ordenat prevere el dia 24 de setembre de 1949.
Va exercir el seu ministeri com a capellà de
la colònia Vilaseca i com a regent de Sant
Andreu d’Oristà i de Santa Maria de Copons.
Fou també ecònom de Santa Eulàlia de
Riuprimer i adscrit a Sant Hilari Sacalm.
En els anys vuitanta va ser rector de Sant
Miquel de Rupit i capellà de Sant Andreu de
Pruit. Havia estat capellà de les Missioneres
Filles de la Sagrada Família de Natzaret
d’Aiguafreda i també oficial de Secretaria de
la cúria diocesana. En jubilar-se va passar a
residir a la Casa Sacerdotal de Vic. Morí a
Vic el dia 6 de desembre del 2013.
La missa exequial se celebrà a l’església
parroquial de Sant Domènec de Vic el dia
7 de desembre, presidida pel senyor bisbe
i concelebrada per un bon nombre de preveres, amb l’assistència de familiars, amics i
feligresos de mossèn Ramon.
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