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Setembre 2011 
 

 
ACTUALITZACIÓ DEL CALENDARI LITÚRGIC PROPI 

DEL BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 

Amb data 3 de maig de 2011 es va rebre el decret de la Congregació per al Culte Diví i 

la Disciplina dels Sagraments pel qual es concedeix poder incloure la Memòria Lliure del 

beat Josep Tous i Soler, prevere, en el calendari litúrgic propi del bisbat de Sant Feliu de 

Llobregat el dia 27 de maig. Així mateix se’ns concedeix, tal com havíem demanat, que 

la Memòria Obligatòria de sant Felip Neri, que en el nostre bisbat se celebra també el 27 

de maig (traslladada del 26 de maig, per motiu de la Festa de la Dedicació de la Catedral 

de Sant Feliu de Llobregat en aquest dia), passi a esdevenir Memòria Lliure, per la qual 

cosa es podran incloure les dues Memòries Lliures el mateix dia 27 de maig, a celebrar 

“ad libitum”. La documentació pròpia d’aquesta memòria (la carta de petició del bisbe 

Agustí i el decret de Roma), així com els textos propis per poder-la celebrar, es troben 

publicats en el Butlletí oficial del bisbat corresponent al mes de maig de 2011. 

Recordem que amb anterioritat havien estat també incorporades al calendari litúrgic 

propi del bisbat de Sant Feliu de Llobregat dues memòries lliures més: la del beat Josep 

Samsó i Elias, màrtir, que se celebra el dia 1 de setembre; i la de la beata Isabel Ferrer 

Sabrià i companyes, verges i màrtirs, que se celebra el dia 20 de novembre. La 

documentació pròpia d’aquestes dues memòries, així com els textos propis per poder-les 

celebrar, es van publicar en el Butlletí oficial del bisbat corresponent als mesos de 

novembre-desembre de 2010. 

Per tal de facilitar la celebració d’aquestes memòries recentment incorporades, adjuntem 

el Calendari litúrgic propi del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, actualitzat amb data 

maig de 2011. 

 


