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DIUMENGE, 2 
FEBRER2014. 

HORARI DE MISSES 

Feiners 
Dilluns: 
17:00 tarda: 

Cada 15 dies: Casal avis de 
Ripoll. 
Cada 15 dies: Residència 
dels avis de Campdevànol 

Dimarts, dijous, divendres i 
dissabte: 
09:00 Campdevànol 
(Tret que hi hagi enterrament) 
Dimecres: 
18:00 Gombrèn 

(Oratori St.  Francesc Coll). 
18:00 Borredà 

(germanes Dominiques). 
De Dilluns a Divendres: 
19:30 Monestir 

Dissabtes 
18:30 St. Josep Obrer 
18:30 Matamala–Les Llosses 

(de maig a novembre) 
Matamala: 2on, 3er, 4art. 
Les Llosses: 1er. 

(exceptuant festes i aplecs) 
 

20:00 Campdevànol 
20:00 Monestir 

Diumenges 
9:00 St. Josep Obrer 
10:00 Gombrèn 
11:00 Monestir 
11:00 Borredà 
11:30 Campdevànol 
13:00 Vallfogona 
13:00 Matamala–Les Llosses 

(de novembre - abril) 
(exceptuant festes i aplecs) 
 

DESPATX PARROQUIAL  
 

Ripoll:Dilluns i divendres  
12 a 13h i de 18 a 19h 
Campdevànol:Dimarts 
12 a 13h i de 18 a 19h 
Borredà: Divendres 17 h. 
Vallfogona: Dijous 17 h. 
Gombrèn: Dimecres 17h. 

Ripoll: 972700243 

Campdevànol: 972730036 

Monestir: 972704203 

 

Si estem ben disposats, tots els Sagraments 

1 a. En la vida natural naixem, ens enrobustim i creixem.
de l'Eucaristia. Per això en diem els tres sagraments de la iniciació cristiana.

2a. En la vida natural solem tenir malalties, accidents, etc.
cosa semblant: cometem pecats, tenim defectes i febleses, etc. Ens hem de guarir i recuperar. Per això Crist va instituir 
els sagraments de la Penitència i de la Unció dels malalts.

3a. En la vida hem d'estar al servei de 
corresponen els sagraments de l'Orde Sagrat i del Sant Matrimoni (Cf. CEC 1210.1211), que tenen una funció 
eminentment social. 

Què és el sagrament del Baptisme?
perdona el pecat original i els altres pecats, ens incorpora a l'Església i ens fa néixer com a fills de Déu.

El Baptisme és el fonament de la vida cristiana, el pòrtic de la vida en l'Esperit la porta qu

Per què del Baptisme en diem el sagrament de la regeneració?
primer lloc pels nostres pares de la terra, que ens han comunicat la seva vida humana, i segonament pel n
que ens ha comunicat la seva Vida divina (Cf. CEC 1213).També en diem el sagrament de la fe "perquè és l'entrada 
sacramental a la vida de fe" (CEC 1236).

No és estrany néixer per l'aigua i l'Esperit Sant?
poguessin néixer de moltes maneres: pensem com ho fan les plantes, els peixos, els ocells, els animals de la terra, els 
homes. També ha pogut fer que els seus fills naixessin d'una manera tot original: per l'aigua i

Qui pot rebre el Baptisme?

En què consisteix el ritu essencial del Baptisme?
el candidat o a vessar-li aigua al cap, mentre s'invoca el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant (Comp. CEC 256).

Què cal per ser batejat? 
l'adult, o bé pels pares i per l'Església en el cas de l'infant. També el padrí o la padrina i tota la comunitat eclesial tenen 
una part de responsabilitat en la preparació per al Baptisme (Catecumenat), i en el desenvolupament de la fe i de la 
gràcia baptismal (Comp. CEC 259).

El Baptisme és el sagrament de l'aigua i de l'Esperit Sant, que ens perdona el pecat original
 i els altres pecats, ens incorpora a l'Església i ens fa néixer com a fills de Déu.

PARRÒQUIES: Santa Maria de Ripoll, Sant Josep Obrer, Santa Maria de Borredà, Matamala, les Llosses, Camprodon, Sant Joan i Pol de les Aba
Llanars, Comià, Vinyoles de Portavella, Botella, Puigrodó, Armàncies, Sant Julià de Saltor, More
Sant Bartomeu, Llenars, Sant Sadurní de Rotgers , Sovelles, Sant Vicenç de Palmerola, Massanòs , Santa Eulàlia de Viladonja, 
Cavallera, Setcases, Santa Romà d'Aranyonet, Sant Llorenç de Campdevànol, Sant Cristòfor de Campdevànol, San Pere Àuïra, Sant Feliu d'Estiula, Sant
Puigmal. 

Benvolguts pares: 

Les comunitats parroquials del Ripollès 
us tan bé com sapiguem, a fi que el bateig del vostre fill o filla sigui un dia de festa i de joia.

Per a una bona organització convé de tenir ben presents uns quants punts:

1. El dia propi per rebre el baptisme és dins de la celebració de la Vetlla Pasqual i dia de Resurrecció. Els pares dels infants
missa del diumenge, podreu celebrar el bateig del 
durant l'Any. En el temps d'Advent i de Quaresma, no hi ha bateigs. Els dissabte 
mati. Podreu triar el dia que vulgueu ( sempre que no hi hagi una altra celebració: casament, missa, enterrament.), però des 
d'agrupar, tot el que sigui possible, els baptismes. A les Parròquies més petites

2. Cal que arribeu a l'església 
celebració requereix. 

3. Amb vista al sosteniment de l'Església (Llum, calefacció, aportació al fons comú..), la comissió econòmica Inter parroquial ha deter
de ser de 50 euros. Us preguem que vulgueu fer efectiu aquest import el dia que vingueu a la p

4. El padrí o padrina ha de comprar i regalar al seu fillol o fillola el ciri de bateig,
5. Els padrins cal que siguin Confirmats i majors de 

Reiterant la nostra felicitació més sincera, rebeu la nostra salutació ben cordial.

SANTA MARIA DE RIPOLL : SANT JOSEP 

5217 

EL BAPTISME 
Si estem ben disposats, tots els Sagraments ens comuniquen la gràcia, que és la Vida de Déu en nosaltres.

1 a. En la vida natural naixem, ens enrobustim i creixem. En la vida espiritual ho fem per mitjà dels sagraments del Baptisme, de la Confirmació i 
de l'Eucaristia. Per això en diem els tres sagraments de la iniciació cristiana. 

2a. En la vida natural solem tenir malalties, accidents, etc. Necessitem guarició. En la vida espiritual succeeix una 
cosa semblant: cometem pecats, tenim defectes i febleses, etc. Ens hem de guarir i recuperar. Per això Crist va instituir 
els sagraments de la Penitència i de la Unció dels malalts. 

3a. En la vida hem d'estar al servei de la comunió i de la missió dels nostres germans
corresponen els sagraments de l'Orde Sagrat i del Sant Matrimoni (Cf. CEC 1210.1211), que tenen una funció 

Què és el sagrament del Baptisme? El sagrament del Baptisme és el sagrament de l'aigua i de l'Esperit Sant, que ens 
perdona el pecat original i els altres pecats, ens incorpora a l'Església i ens fa néixer com a fills de Déu.

El Baptisme és el fonament de la vida cristiana, el pòrtic de la vida en l'Esperit la porta qu
sagraments. 

Per què del Baptisme en diem el sagrament de la regeneració? Perquè els batejats som engendrats dues vegades: en 
primer lloc pels nostres pares de la terra, que ens han comunicat la seva vida humana, i segonament pel n
que ens ha comunicat la seva Vida divina (Cf. CEC 1213).També en diem el sagrament de la fe "perquè és l'entrada 
sacramental a la vida de fe" (CEC 1236). 

No és estrany néixer per l'aigua i l'Esperit Sant? Nostre Senyor, que és tan savi i poderós, ha fet que els éssers vivents 
poguessin néixer de moltes maneres: pensem com ho fan les plantes, els peixos, els ocells, els animals de la terra, els 
homes. També ha pogut fer que els seus fills naixessin d'una manera tot original: per l'aigua i l'Esperit Sant.

Qui pot rebre el Baptisme? És capaç de rebre el Baptisme qualsevol persona encara no batejada (Comp. CEC 257).

En què consisteix el ritu essencial del Baptisme? El ritu essencial d'aquest Sagrament consisteix a immergir en l'aigua 
li aigua al cap, mentre s'invoca el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant (Comp. CEC 256).

 El qui ha de ser batejat, se li demana la professió de fe, expressada personalment en el cas de 
s i per l'Església en el cas de l'infant. També el padrí o la padrina i tota la comunitat eclesial tenen 

una part de responsabilitat en la preparació per al Baptisme (Catecumenat), i en el desenvolupament de la fe i de la 
gràcia baptismal (Comp. CEC 259). 

El Baptisme és el sagrament de l'aigua i de l'Esperit Sant, que ens perdona el pecat original
i els altres pecats, ens incorpora a l'Església i ens fa néixer com a fills de Déu.

ARXIPRESTAT DEL RIPOLLÈS. 

Santa Maria de Ripoll, Sant Josep Obrer, Santa Maria de Borredà, Matamala, les Llosses, Camprodon, Sant Joan i Pol de les Aba
Llanars, Comià, Vinyoles de Portavella, Botella, Puigrodó, Armàncies, Sant Julià de Saltor, Moreta, Vallfogona, Tregurà, Sant Pau de Segúries, Sant Bernabé de Tenas, 
Sant Bartomeu, Llenars, Sant Sadurní de Rotgers , Sovelles, Sant Vicenç de Palmerola, Massanòs , Santa Eulàlia de Viladonja, 

anta Romà d'Aranyonet, Sant Llorenç de Campdevànol, Sant Cristòfor de Campdevànol, San Pere Àuïra, Sant Feliu d'Estiula, Sant

ALS PARES DELS NENS I NENES QUE DEMANEN EL BAPTISME

Les comunitats parroquials del Ripollès us feliciten perquè heu volgut que els vostres fills siguin batejats en la fe de l'Església Catòlica
us tan bé com sapiguem, a fi que el bateig del vostre fill o filla sigui un dia de festa i de joia. 

convé de tenir ben presents uns quants punts: 

El dia propi per rebre el baptisme és dins de la celebració de la Vetlla Pasqual i dia de Resurrecció. Els pares dels infants
missa del diumenge, podreu celebrar el bateig del vostre fill dins d'una de les misses dominicals. També hi ha bateigs els dissabtes del temps Pasqual o de 

. En el temps d'Advent i de Quaresma, no hi ha bateigs. Els dissabte es faran bateig de les 12:00 h a les 13:00 h
mati. Podreu triar el dia que vulgueu ( sempre que no hi hagi una altra celebració: casament, missa, enterrament.), però des 
d'agrupar, tot el que sigui possible, els baptismes. A les Parròquies més petites cal trobar dia i horari adaptat al Mossèn i dia a celebrar.
Cal que arribeu a l'església ben puntuals a fi de no fer esperar les altres famílies. I serà bo que tots plegats procureu guardar el màxim de silenci

ta al sosteniment de l'Església (Llum, calefacció, aportació al fons comú..), la comissió econòmica Inter parroquial ha deter
Us preguem que vulgueu fer efectiu aquest import el dia que vingueu a la parròquia a preparar el bateig del vostre fill/filla.

El padrí o padrina ha de comprar i regalar al seu fillol o fillola el ciri de bateig, que han de dur a la celebració del baptisme del vostre fill/filla.
Els padrins cal que siguin Confirmats i majors de 16 anys. 

Reiterant la nostra felicitació més sincera, rebeu la nostra salutació ben cordial. 

OSEP OBRER DE RIPOLL : 
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ens comuniquen la gràcia, que és la Vida de Déu en nosaltres. 

En la vida espiritual ho fem per mitjà dels sagraments del Baptisme, de la Confirmació i 

la vida espiritual succeeix una 
cosa semblant: cometem pecats, tenim defectes i febleses, etc. Ens hem de guarir i recuperar. Per això Crist va instituir 

la comunió i de la missió dels nostres germans. A aquesta missió 
corresponen els sagraments de l'Orde Sagrat i del Sant Matrimoni (Cf. CEC 1210.1211), que tenen una funció 

l sagrament de l'aigua i de l'Esperit Sant, que ens 
perdona el pecat original i els altres pecats, ens incorpora a l'Església i ens fa néixer com a fills de Déu. 

El Baptisme és el fonament de la vida cristiana, el pòrtic de la vida en l'Esperit la porta que obre l'accés als altres 

Perquè els batejats som engendrats dues vegades: en 
primer lloc pels nostres pares de la terra, que ens han comunicat la seva vida humana, i segonament pel nostre Pare del Cel, 
que ens ha comunicat la seva Vida divina (Cf. CEC 1213).També en diem el sagrament de la fe "perquè és l'entrada 

i poderós, ha fet que els éssers vivents 
poguessin néixer de moltes maneres: pensem com ho fan les plantes, els peixos, els ocells, els animals de la terra, els 

l'Esperit Sant. 

És capaç de rebre el Baptisme qualsevol persona encara no batejada (Comp. CEC 257). 

El ritu essencial d'aquest Sagrament consisteix a immergir en l'aigua 
li aigua al cap, mentre s'invoca el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant (Comp. CEC 256). 

El qui ha de ser batejat, se li demana la professió de fe, expressada personalment en el cas de 
s i per l'Església en el cas de l'infant. També el padrí o la padrina i tota la comunitat eclesial tenen 

una part de responsabilitat en la preparació per al Baptisme (Catecumenat), i en el desenvolupament de la fe i de la 

El Baptisme és el sagrament de l'aigua i de l'Esperit Sant, que ens perdona el pecat original 
i els altres pecats, ens incorpora a l'Església i ens fa néixer com a fills de Déu. 

Pica Sant Felix d’Estiula 

(Les Llosses) 
 

Santa Maria de Ripoll, Sant Josep Obrer, Santa Maria de Borredà, Matamala, les Llosses, Camprodon, Sant Joan i Pol de les Abadesses, Sant Esteve de 
ta, Vallfogona, Tregurà, Sant Pau de Segúries, Sant Bernabé de Tenas, 

Sant Bartomeu, Llenars, Sant Sadurní de Rotgers , Sovelles, Sant Vicenç de Palmerola, Massanòs , Santa Eulàlia de Viladonja, Santa Cecilia de Molló, Sant Miquel de 
anta Romà d'Aranyonet, Sant Llorenç de Campdevànol, Sant Cristòfor de Campdevànol, San Pere Àuïra, Sant Feliu d'Estiula, Sant Llúcia de 

ALS PARES DELS NENS I NENES QUE DEMANEN EL BAPTISME 

us feliciten perquè heu volgut que els vostres fills siguin batejats en la fe de l'Església Catòlica. Sentim el deure d'atendre-

El dia propi per rebre el baptisme és dins de la celebració de la Vetlla Pasqual i dia de Resurrecció. Els pares dels infants que participeu habitualment de la 
vostre fill dins d'una de les misses dominicals. També hi ha bateigs els dissabtes del temps Pasqual o de 

es faran bateig de les 12:00 h a les 13:00 h; Els diumenges els bateigs a les 12 
mati. Podreu triar el dia que vulgueu ( sempre que no hi hagi una altra celebració: casament, missa, enterrament.), però des de les Parròquies us demanarem sempre 

cal trobar dia i horari adaptat al Mossèn i dia a celebrar. 
procureu guardar el màxim de silenci possible que la 

ta al sosteniment de l'Església (Llum, calefacció, aportació al fons comú..), la comissió econòmica Inter parroquial ha determinat que l'aportació per família ha 
arròquia a preparar el bateig del vostre fill/filla. 

que han de dur a la celebració del baptisme del vostre fill/filla. 

Consell Pastoral Arxiprestat , Consell Presbiteral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

FEBRER 2014 

DIUMENGE, 2 –LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR – CICLE A.  

09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.  
 

10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn. 
Per X. J. i M. 

11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.  
 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
 

13:00 matí: Santa Maria de Les Llosses. 
 

13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 
 

DILLUNS, 3– SANT BLAI , BISBE I MÀRTIR.. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DIMARTS, 4– SANT ANDREU CORSINI. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
 

DIMECRES, 5– SANTA ÀGUEDA, VERGE I MÀRTIR. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DIJOUS, 6–SANT PAU MIKI I COMPANYS MÀRTIRS . 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
 

DIVENDRES, 7– SANT RICARD. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Famílies Sirvent. 
DISSABTE, 8– SANT JERONI EMILIÀ. 

18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 
 

20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
 

20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
 

Causes martirials per a “beats” dins del procés (màrtirs segle XX) 

obert per la diòcesi de Vic o altres entitats eclesials 

de l’Arxiprestat del Ripollès 

- Jaume Serra Jordi, sacerdot Sant Esteve de Vallespirans, Sant Martí de 
Vinyoles de Portabella, Santa Maria de Ripoll. 

- Pere Canals Bartrina (1882-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Manuel Cavalleria de Budellès (1872-1936), sacerdot, Santa Maria de 

Ripoll. 
- Eudald Ferret Fossas (1868-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Josep Fonts Salomó (1877-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Cosme Martí Carbonell (1884-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Pere Noguera Cruells (1885-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Pere Orriols Vilamitjana (1877-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Joan Puig Orriols (1885-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Josep Raguer Carbonell (1874-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Josep Santanach Cubí (1868-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Damià Torrents Coll (1882-1936), sacerdot, Santa Maria de Ripoll. 
- Vicenç Torrents Coll (1908-1936), sacerdot, Santa Maria de Ripoll. 
- Ramón Vilalta Torrallas (1871-1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Pere Orriols Vilamitjana (1877-1936), Sant Julià de Vallfogona. 
- Camil i Lleonart Riera (1887-1936), Sant Pere de Gombrèn. 
- Pere Palomera Pujol (1902-1936), sacerdot, Sant Pere de Gombrèn. 
- Ramón Puig Coll (1868-1936), Sant Pere de Gombrèn. 
- Josep Vilalta Serradell (1868-1936), Sant Pere de Gombrèn. 
- Manuel Cavalleria de Budellès (1872-1936), sacerdot, Sant Cristòfor de 

Campdevànol. 
- Camil Lleonart Riera (1887-1936), Sant Cristòfor de Campdevànol. 
- Ramón Puig Coll (1868-1936), Sant Cristòfor de Campdevànol. 
- Joan Puig Orriols (1885-1936), Sant Cristòfor de Campdevànol. 
- Damià Torrents Coll (1882-1936), sacerdot, Sant Cristòfor de 

Campdevànol. 
- Vicenç Torrents Coll (1908-1936), sacerdot, Sant Cristòfor de 

Campdevànol. 
- Isidre Bover Vilaseca (1887-1936) Sant Bartomeu de Llaers. 
- Pere Bonada Sala (? -1936), Santa Maria de Ripoll. 
- José Guillamet Noguera (? - 1936), Santa Maria de Ripoll. 
- Bonaventura Guillamet Codina (? - 1936), Santa Maria de Ripoll. 

A Mn. Melitó Tubau i Espelt, com a rector de les parròquies Santa Maria de 
Ripoll, Sant Cristòfor de Campdevànol, Sant Bartomeu de Llaés, Sant Pere de 
Gombrèn, Sant Julià de Vallfogona, Sant Esteve de Vallespirans i Sant Martí 
de Vinyoles es demana a tots aquells familiars o altres persones que varen 
rebre el testimoni d’aquestes persones vulguin comunicar-ho personalment, o 
per escrit pel que correspon a completar documentació del procés de 
beatificació-canonització dels màrtirs esmentats. Es demanen certificats 
matrimoni dels pares, fama de martiri, certificat defunció i lloc de sepultura. 

Nostres senyora de Lorda (del Cortal). 
Gombrèn dia 9 de febrer. La Missa serà a les 10 matí al 
temple del Cortal. 
No hi haurà Missa a Sant Pere de Gombrèn. 

RECER DE ... PREGÀRIA 
"QUÈ N'HAS FET DEL TEU GERMÀ?" 

Cada dia contemplo impunement, com els soldats són obligats a matar als seus 
semblants, contra la pròpia consciència. 

M' informo que un germà blanc, menyspreant un de color, li nega a no sols la 
convivència sinó el dret a ocupar un lloc en la societat. 

Sento a dir que molts adolescents, pagats com a sicaris per la guerrilla, són 
instigats cruelment a l'homicidi, perquè, en la seva marginació, desconeixen 
totalment l'escala humana de valors. 

M'adono, que la vida dels ancians és segada amb brutalitat: perquè, mirant-ne la 
utilitat, fan nosa en aquest engranatge fet només per a l'eficàcia. 

A més dels milers que moren afamats, dels milions que viuen subdesenvolupats, 
dels que no tenen sostre a les nostres ciutats, dels malalts que tinc al meu abast... 

¿què faig per tants i tants germans que urgentment em necessiten? 

¿Què faig per tots aquells que, com a fruit d'aquesta meva  societat eminentment 
egoista, no poden viure la vida si no és a través d'una forma de mort irresistible? 

¿Pels qui, de més lluny o més a prop estan abocats a una vida feta de MORT i a 
una mort que els és VIDA? 

Déu meu, mira la meva impotència, te la dono amb tota l'estimació, I fes que tot 
aquest sofriment irresistible, aviat sigui TRANSFORMAT en COMUNIÓ. 

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL 
Any 2013 

Bateigs 

- Antonio Cruz Moreno.  
- Judith Cruz Moreno.  
- Mario Bolívar Álvarez.  
- Marc Palomeras Bolívar.  
- Arnau Vilalta Contreras.  
- Alguer Moret Picas. 

Primeres Comunions 

- Aaron Jorquera Martínez.  
- Arnau Vilalta Contreras.  
- Joaquim Garcia Diaz.  
- Mònica Belmonte Alcalde.  
- Nerea Belmonte Alcalde. 

Defuncions 


