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Un esdeveniment
parroquial pel record

Número del Plantel anunciant les ordenacions sacerdotals del mes de desembre del 1956.

Probablement algú recor·
darà l’esdeveniment que va
tenir lloc el 22 de desem·
bre de l’any 1956 a l’es·
glésia parroquial de Santa
Maria. Refrescar la memò·
ria pot ser un bon exercici
i un arxiu curull com el de
la parròquia manlleuenca
dona per això i molt més.
El solemne acte que hi va
tenir lloc a la data esmenta·
da be mereix ser recordat.
Aquell llunyà matí de
fa seixanta cinc anys, el
temple manlleuenc va ser
el punt d’atenció de tota
la diòcesi: disset joves del
seminari diocesà, van rebre
l’ordenació sacerdotal, a
més d’un diaconat i quatre

Joan Cortès, Manuel Pladelasala, Fèlix Guardia, Josep Puig i Joan Rossinyol.

ordres menors. Ens diuen les cròniques que el temple parroquial, ple de gom
a gom, feia goig de veure i, molt especialment, el presbiteri degudament
preparat i ordenat per l’esdeveniment que per primera vegada es celebrava
a Manlleu. Els ordenats, precedits per la creu, entraren al temple processi·
onalment portant el ciri i els ornaments sagrats; els seguia el llavors bisbe
de la diòcesi, Dr. Ramon Masnou. El ritu va ser seguit devotament per la
nombrosa assistència, majoritàriament famílies dels ordenats. Donaren més
solemnitat a la litúrgia un grup de seminaristes que tingueren cura d’inter·
pretar cants gregorians.
Opinió dels assistents, especialment els manlleuencs, afirmaven que mai
com en aquell cerimonial s’havien pogut donar compte de la bellesa i majes·
tat de la litúrgia, plena d’emotivitat i significació. El fet que l’esdeveniment
es celebrés a Manlleu va ser per voluntat expressa del bisbe Masnou. Creiem
oportú obviar la relació de tots els ordenats, majoritàriament de les contrades
veïnes, però sí esmentar que entre ells hi havia dos manlleuencs, mossèn
Ramon Ferrer Puigneró i mossèn Josep Puig Collell, els quals varen celebrar
la seva primera missa a la parròquia manlleuenca, un el dia següent de l’or·
denació i l’altre la nit de Nadal.
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Manuel Mirasol, Pere Devesa, Ramon Tió, Pere Casas i Antoni Martí.

Pel que fa al temple parroquial, ja llavors del tot enllestida la nova cons·
trucció i decoració, especialment el presbiteri amb la seva majestuositat i
amplitud, segons opinió dels manlleuencs, feia goig de veure. Que la majoria
d’assistents fossin famílies foranes dels ordenats, va fer que el nou temple
manlleuenc fos motiu de sorpresa i elogis.
Tot i que ha estat prou buscat en col·
leccions, cap document gràfic hem trobat
de l’esdeveniment, tan sols l’anunci de
l’esdeveniment per part del Plantel amb
les fotos dels nous sacerdots.
Àlex Roca

Modest Bellpuig i Joaquim Ciuró.

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 11, a les 9: família Ju·
vanteny. Dimarts 12, a les 9:
Maria Vilaseca. Dimecres 13, a
les 9. Dijous 14, Dijous Sant,
a les 19,30. Divendres 15, Divendres Sant, a les 11. Dissabte 16, Vetlla Pasqual, a les 21.
Diumenge 17, Pasqua, a les 12:
família Oriol Serratosa; Isidre
Pujol Escalé.

CELEBRACIÓ PENITENCIAL
Dimarts, dia 12, a les 8 de la tar·
da.
COL·LECTES DEL MES DE MARÇ
Dia 6: 395,67. Dia 13: 108,85. Dia
20 (Seminari): 360,90. Dia 27:
238,17. Ajuda a Ucraïna: 1.020,17.

GRÀCIA
MISSES
Dijous 14, Dijous Sant, a les 18.

Divendres 15, Divendres Sant, a
les 18. Diumenge 17, Pasqua, a
les 11: Joan Puigoriol i família.
CELEBRACIÓ PENITENCIAL
Dilluns, dia 11, a les 7 de la tarda.
COL·LECTES DEL MES DE MARÇ
Dia 6: 149,38. Dia 13: 143,74. Dia
20 (Seminari): 156,21. Dia 27:
114,74. Ajuda a Ucraïna: 336,38.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 11, a les 19, missa i benedicció de l’aigua. Dimarts 12,
a les 19 . Dimecres 13, a les 19.
Dijous 14, Dijous Sant , a les 19.
Divendres 15, Divendres Sant a
les 11,30. Dissabte 16, Vetlla Pas-

qual a les 20. Diumenge 17, Pasqua, a les 10.
CELEBRACIÓ PENITENCIAL
Dimecres, dia 13, a les 7 de la tar·
da, missa i celebració penitencial.
COL·LECTES DEL MES DE MARÇ
Dies 2 i 6: 227,03. Dia 13: 109,34.
Dia 20 (Seminari): 221,22. Dia 27:
105,44. Ajuda a Ucraïna: 254,20.
Caritas: 266,74.
EXÈQUIES
Enric Dachs Serra (78 anys) C/
Tarragona, 50.
Manuel Matas Vallejo (72 anys)
Centelles.
Jordi Funoll Vila (87 anys) C/ Co·
merç, 41.

AJUDA A UCRAÏNA

Tant des del Bisbat com des de Càritas ens diuen que les millors ajudes
en aquests moments són els donatius fent aportacions econòmiques, es
pot fer des dels bancs:
Banc Santander: ES 88 00496791712116009428
CaixaBank: ES 31 21005731750200266218
Aquests comptes bancaris, són comptes oficials que tenen totes les Cà·
ritas Nacionals, per fer arribar a les Càritas d’Ucraïna i països veïns.
Indicant com a concepte : “EMERGENCIA UCRANIA”
També els donatius que es rebin a les caixetes de Càritas de les nostres
parròquies en aquests propers dies de març, els donarem a Càritas dioce·
sana, que juntament amb Càritas Catalunya ho farà arribar al seu destí.

