DIUMENGE, 2
MARÇ2014.

NUM.

SANTA M ARIA DE RIPOLL:

150

5221

•
Feiners

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

I Matamala–Les Llosses
18:30
(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

710

WEB DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL
UN PROJECTE QUE JA ES REALITAT

HORARI DE MISSES

Dilluns:
17:00 tarda:
Cada 15 dies: Casal avis de
Ripoll.
Cada 15 dies: Residència
dels avis de Campdevànol

SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL:

Objectius del nou web.
EI nou lloc web ha de constituir una presentació completa del monestir i la parròquia de Santa Maria de
Ripoll, és a dir, proporcionar tant una acurada informació sobre l'antic monestir de Ripoll -història i
descripció del monument i el seu parament artístic-com donar a conèixer la vida parroquial actual, de
manera que es recalqui la continuïtat del culte i la fe cristiana a Ripoll des de la fundació del monestir, en
època comtal, fins a la transformació de l'església monacal en parròquia de la vila, que continua viva avui.
També les parròquies i patrimoni eclesial de l’Arxiprestat del Ripollès.
El monestir de Ripoll és una de les tres o quatre icones més representatives del romànic català i de la
història medieval de Catalunya. Per aquesta raó, les cerques a Internet sobre Ripoll són elevades i ho
poden ser encara molt més amb el nou web. En molts casos el web serà el primer pas per una posterior
visita a Ripoll, que probablement inclourà també la visita al Centre d'Interpretació i Museu Etnogràfic. En
altres ocasions, però, aquest lloc web serà el punt i final d'una cerca a través d'Internet (cas de moltes
consultes des de fora de Catalunya o d'algunes consultes escolars). Per això, en el mapa del web s'ha
primat la descripció i les imatges dels elements de més interès artístic (portada, claustre, manuscrits) per
sobre del contingut referent a la història del monestir, molt ben tractat en el Centre d'Interpretació. I
especialment es vol fer un lloc d'honor per la portada, que ha convertit Ripoll en un referent internacional
per als estudiosos i amants de l'art romànic.
És del màxim interès que el web ofereixi un tast ampli d'aquesta obra única i les seves claus d'interpretació: religiosa, històrica i artística. Així, el web
és un projecte que té sentit en si mateix com a espai virtual que reuneix la informació global i íntegre del monestir i ofereix una visió de conjunt,
sense deixar de banda cap període històric ni cap aspecte de la seva dilatada vida, ni cap espai del cenobi. És per això que el contingut textual i
gràfic que es proposa que el web ofereixi sigui ample i s'ajusti, per la seva longitud i varietat temàtica, a la rica vida del monestir atorgant un paper
destacat a la portada, al claustre i a l'escriptori.

LA NOVA SOCIETAT I L’AMOR AL DINER

Som en un temps en què està canviant el tipus de societat que hem viscut fins -ara. Els entesos diuen
que estem passant a la que ells titulen "societat electrònica". El sistema productiu està canviant
radicalment i aquest canvi afectarà la societat. No sabem com serà, però serà diferent. Quan es
produeixen aquests canvis profunds passem una etapa de crisi, que afecta totes les persones i les
estructures socials (incloent-hi la família) Signes clars d'aquesta crisi són el creixent problema de l'atur,
que no es veu pas que pugui disminuir, la concentració de decisions econòmiques de repercussió
universal en organismes cada vegada més reduïts..., tot això crea un nombre creixent de marginats que
la mateixa societat sosté, més o menys malament, per a defensar la seva supervivència. A un nivell més
a prop nostre, aquesta "societat electrònica fa canviar, per exemple, l'assistència sanitària, els hàbits
alimentaris, els temps de descans,...
D'aquesta nova societat que va sorgint, els cristians no podem quedar-nos al marge; il·luminats per Crist
hem d'ésser sempre sal, llum i llevat del món.Aquest compromís nosaltres el veiem a tres nivells:
1) Participació activa segons les nostres possibilitats perquè aquests canvis i les noves estructures

socials que engendrin s'apropin, al màxim possible, a les característiques del Regne de Déu que
esperem.
2) Ajudar o promoure totes aquelles accions solidàries concretes que atenguin els innombrables
marginats que aquests canvis provoquen (aturats, joves, ancians...) i finalment,
3) Una conversió sincera de les nostres actituds personals, cosa que és una condició prèvia i
indispensable per assolir els dos primers compromisos, perquè no s'avançarà en aquests camins si
no es realitza un veritable canvi d'actitud i de valors.
Tot i que són molts els valors evangèlics que hem de tenir presents per edificar en la justícia. aquest món
nou, avui només voldríem fixar-nos en un: la nostra actitud davant del diner. Nosaltres creiem que
l’actitud de la societat de benestar i consum que s'està esllanguint, es una societat que té per ídol el
diner. I si la societat "electrònica" que es va formant té aquest mateix ídol, no serà pas una societat justa.
¿PER QUÈ NECESSITEM LA CONVERSIÓ?
En primer lloc perquè vivim en una societat que, en el seu conjunt, és insensible al crit de dolor de
l'oprimit i del pobre. I, en segon lloc, perquè nosaltres mateixos hem estat educats, com a fills del nostre
temps, en uns valors socials i personals fortament individualistes, egoistes i consumistes. En lloc de tenir
com a ideal de vida la construcció d'una societat fonamentada en el compartir.

REFLEXIONS DE QUARESMA
Convertir-se és enamorar-se
La conversió no és només un exercici
de la voluntat, encara que aquesta
també hi participi. La conversió és una
purificació dels sentits i sobretot de la
mirada. És negar-se a conformar-se
amb la injustícia, el mal, la corrupció...
L'embotiment dels sentits explica que a
vegades acabem per acceptar el nostre
mal i el que ens envolta com una cosa
inevitable. Convertir-se és en definitiva
enamorar-se. Enamorar-se de la
bondat, del bé, de la bona gent, dels
que ho estan passant malament... És
enamorar-se de Jesús que crida a una
nova vida. L'almoina, el dejuni, i tota la
Quaresma només tenen sentit en la
mesura que ens desvetllen els sentits, i
ens fan més desperts i sensibles a la
bondat. Persones amb més capacitat
d'estimar i d'enamorar-se.

INTENCIONS DE LES
MARÇ 2014
DIUMENGE, 2 – DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY – 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.
Esposos Josep Masjoan i Mercè Vilardell.
Mn. Ramón Tuneu Vila (13 aniversari).
Dolores Teixidor.
Ramona Pujol Rota. ( 3 eraniv.).
Acció de gràcies a Sant Eudald.
11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol.
13:00 matí: Santa Maria de les Llosses.
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona.
Maria Gurguí Carré i família.
DILLUNS, 3– SANT MEDIR.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Antonia Prat Tarrada.
DIMARTS, 4– SANT CASIMIR.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIMECRES, 5– DIMECRES DE CENDRA: COMENÇA LA QUARESMA
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
20:00 vespre: Sant Cristòfol de C Campdevànol.
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Participaran pares i membres de Catequesi
Interparroquial de Ripoll.
Família Moreno Serra.
DIJOUS, 6– SANT OLEGUER.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIVENDRES, 7– SANTES PERPETUA I FELICITAT.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DISSABTE, 8– SANT JOAN DE DÉU.
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
Esposos Josep Soler i Maria Bertran.
20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol.
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.

PARRÒQUIA SANTA MARIA I SANT JOSEP
Catequesi Familiar Interparroquial de Ripoll
Reunió de pares
Dijous, 6 de març de 2014.
Lloc: Sala Pau VI – Rectoria.

-

-

-

-

Hora: a les 21 hores.

ORACIÓ DEL MALALT
Avui, Senyor,
quan em pesa més la malaltia, quan la vida accelera el seu ritme
i el meu caminar es torna més lent, m'adreço a vós amb confiança.
Necessito trobar el vostre suport, sentir la presència discreta del vostre
amor
en tantes persones que se m'acosten, m'ajuden i consolen,
acompanyen els meus passos insegurs i m'empenyen a l'esperança.
Gràcies, Senyor,
per tots els qui s'apropen a la meva vida.
Els meus dubtes i silencis, les meves pors i les meves llàgrimes
s'han transformat en maduresa, adoració, confiança i pregària.
Beneïu-los, Senyor, amb el vostre amor.
Amén.

CATEQUESI ♫CARAMELLES♫
LLOC: RECTORIA DE SANTA MARIA
Tots els divendres, fins a Pasqua, de 6 a 7 de la tarda.
Tots els dissabtes, fins a Pasqua de, 5 a 6 de la tarda.

-

HORARI D'ASSAIG
Primer divendres d'assaig
28 de febrer.
Primer dissabte d'assaig 1
de març.

Pots escollir l'horari que et vagi millor.
Si vols també pots assistir als assaigs dels dos dies.
Només cal que vinguis amb ganes de cantar!

Tots els participants de la catequesi d’altres anys poden fer inscripció.

PROCLAMES MATRIMONIALS
• Rubén Cedillo Pestaña i Florentina Morales Villa (Santa Maria de Ripoll).
• Francisco Jesús Volante Rodríguez i Anna Armengol Erena (Santa Maria de Ripoll).
• Juan Pérez Vico (Santa Maria de Ripoll) i Lourdes Batlle Puig de la parròquia Sant
Fruitós de Balenyà.
• Esteban Aldayturriaga Jubera (Ntra. Senyora La Blanca de Agoncillo (Logroño) i
Gemma Erra Dorca (Santa Maria de Ripoll).
• Germán Avilés Ramos (parròquia Santa Maria de Ribes de Fresser) i Elisabet Colell
Carreras (Santa Maria de Ripoll).
• Albert Roca Ges (Sant Miquel del Sants de Balenyà) i Gloria Salamó Ciuraneta (Sant
Cristòfor de Campdevànol).
• Alberto de Gràcia Sánchez (Sant Joan i Sant Pau de les Abadesses) i Cristina
Perianes Povedano (Santa Maria de Ripoll).
• Marc Blasco Giró (Sant Feliu de Vilajuïga – Girona) i Montserrat Guitart Colomer
(Santa Maria de Ripoll).
• Miquel Moreno García i Maria FajulaCabañas (Santa Maria de Ripoll).
• Miquel Ruíz Espinosa de Santa Maria de Ripoll i Silvia Vallfondra Fabregat de Sant
Francesc de Sales de Barcelona.
• Marc Jordà Anglada i Montserrat Díaz Flores (Santa Maria de Ripoll).
• David Formatge Perea i Núria Fonts Serra (Santa Maria de Ripoll).

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

DEU PUNTS PER GAUDIR DE LA PAU INTERIOR

Sant Martí Vell (Gironès)

Al final d'una entrevista, la superiora d'un convent de clausura de Mataró ens donava
uns punts de reflexió per tal de poder gaudir de la pau interior i perquè res ni ningú no
ens la puguin arrabassar. Són aquests:
1. Ser capaços de restar en silenci i romandre en soledat.
2. Acceptar les nostres pròpies limitacions com a éssers finits que som.
3. No evitar ni defugir les últimes preguntes sobre la vida i la mort, quan sorgeixen en
el nostre interior.
4. Admetre que en aquest món res no és durable i que tot és provisional i passatger.
5. Deixar-se posseir pel misteri de l'amor. De vegades, els fets i les coses ens
semblen raonables o absurdes; normals o irregulars; justes o injustes. Però, si les
mirem amb ulls de bondat i d'admiració, descobrim de seguida el misteri de l'amor
de Déu.
6. Pel qui creu: l'oració, el diàleg amb Déu, el nostre Pare.
7. Saber riure's d'un mateix. Això relativitza moltes coses i crea espais de serenor i
de Llibertat.
8. Evitar creure's el centre de l'univers.

Valors històrics, culturals i populars del santuari: Si bé no és molt antic,
amb tot té una colla d'anys d'història, ja que al 1420 restà acabada la primera
ermita. Quant a valors culturals, sense ser extraordinaris, són notables.
Accessos al santuari: Per Girona i, per Madremanya.
Principals festes que s'hi celebren: El 2 d'agost és la diada. Aplecs,
romeries i pelegrinatges: Durant el mes d'octubre, tots els diumenges; alguns
pobles, també pugen en romeria fora d'aquest mes.
Serveis religiosos permanents i ocasionals que ofereix el santuari: Com
en una parròquia, tret de bateigs, enterraments i primeres comunions. De
dijous tarda a diumenge.
Serveis de bar: Si. Restaurant: Sí. Hostatgeria: Sí. Acolliment: Sí.
Records: Sí. Tel.: 19 02 05
Adreça i Responsable d'aquests serveis: 17462 Sant Martí Vell - Tel. 19 02
05

