
NUM. S

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 142 

 
•  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE, 5 
GENER2014. 

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 

 

REFLEXIONS D’UN ERMITÀ

� Les baralles entre amants fan l'amor més fort que 
abans. 

� No estimes de veritat? 
� Quan l'amor és incomprès és quan et fa patir més.
� Qui estima de veritat, també es vol sentir estimat.
� L'amor al mirall cercat sol ser amor de baix quirat.
� Estimar en l'adversitat sol ser amor d'un alt quirat.
� Si l'amor és sols humà
� Quan l'amor humà és cercat com amor desordenat,
� en comptes d'un nou esclat, un se sent més 

defraudat. 
� L'amor també es pot trobar on menys era d'esperar.
� Com també pot ser al revés: no trobar

pensés. 
� Saber tornar bé per 
� El saber oblidar l'ofensa mereix de Déu 

recompensa. 
� Si l'ofès estima fort, sabrà perdonar de cor.
� I si estima, l'ofensor sabrà demanar perdó.
� L'amor fort i durador és el de Nostre Senyor.
� Hi ha més estimació d'allò que es 
� La mare, tot estimant, se sent feliç amb l'infant.
� L'amor és el complement que manca a l'isolament.

UNA NADALA ORIGINAL
Ve de les parròquies de Santa Maria i 
igualada on hi tenim de Vicari a Mn. Eduard Flores i Serradell 
animant la fe d’aquelles Comunitats Cristianes.

I en la nit del misteri hem cantat les antigues cançons de 

la mula i el bou i l'Infant i els tres Reis i l'estrella.

I oferíem la nit amb els ulls i les mans.

I cantàvem molt baix, amb vergonya potser de saber

germans de l'Infant i de tots en la nit de la gran meravella.

Miquel Martí i Pol “Nadala”, del recull “L’arrel i l’escorça”.

 

 

SANTA MARIA DE RIPOLL : SANT JOSEP 
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• Sessions gratuïtes i sense compromís.
• En un clima tranquil. 
• Sessions autònomes. Vine quan vulguis!

DE GENER A JUNY DE

Pessebre Vivent, Campdevànol 

 

REFLEXIONS D’UN ERMITÀ 
AMOR 

Les baralles entre amants fan l'amor més fort que 

No estimes de veritat? Tens l'Evangeli aparcat. 
Quan l'amor és incomprès és quan et fa patir més. 
Qui estima de veritat, també es vol sentir estimat. 
L'amor al mirall cercat sol ser amor de baix quirat. 
Estimar en l'adversitat sol ser amor d'un alt quirat. 
Si l'amor és sols humà, sovint ens pot defraudar. 
Quan l'amor humà és cercat com amor desordenat, 
en comptes d'un nou esclat, un se sent més 

L'amor també es pot trobar on menys era d'esperar. 
Com també pot ser al revés: no trobar-lo on un 

Saber tornar bé per mal és de Déu un gran regal. 
El saber oblidar l'ofensa mereix de Déu 

Si l'ofès estima fort, sabrà perdonar de cor. 
si estima, l'ofensor sabrà demanar perdó. 

L'amor fort i durador és el de Nostre Senyor. 
Hi ha més estimació d'allò que es guanya amb suor. 
La mare, tot estimant, se sent feliç amb l'infant. 
L'amor és el complement que manca a l'isolament. 

RETAULE DE SANTA MARIA DE BORREDÀ
Pintura dels reis de Camil Riera, 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan va néixer Jesús, a Betlem de Judea... vingueren d'Orient uns 
mags... Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen
seva mare, i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge. 
Van obrir llavors les seves arquetes per oferir
encens i mirra. (Mt 2,1.11)

«El Purificador i Salvador poderosíssim va prendre tot l'home 
sencer. Fora d'aquest camí... ningú no s'ha alliberat, ningú no 
s'allibera, ningú no s'alliberarà» (St. Agustí, De civitate Dei, X, 29).

 

UNA NADALA ORIGINAL 
Ve de les parròquies de Santa Maria i de la Soledat de 
igualada on hi tenim de Vicari a Mn. Eduard Flores i Serradell 
animant la fe d’aquelles Comunitats Cristianes. 

I en la nit del misteri hem cantat les antigues cançons de 

la mula i el bou i l'Infant i els tres Reis i l'estrella. 

a nit amb els ulls i les mans. 

I cantàvem molt baix, amb vergonya potser de saber-nos 

germans de l'Infant i de tots en la nit de la gran meravella. 

Miquel Martí i Pol “Nadala”, del recull “L’arrel i l’escorça”. 

Llibres del mall, Barcelona, 1983, pl. 59 

OSEP OBRER DE RIPOLL : 
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Sessions gratuïtes i sense compromís. 

Sessions autònomes. Vine quan vulguis! 

DE GENER A JUNY DE 2014 /  Rectoria, a les 9 del vespre. 

Pessebre Vivent, Campdevànol - 2013 

RETAULE DE SANTA MARIA DE BORREDÀ 
Pintura dels reis de Camil Riera, 1971 

Quan va néixer Jesús, a Betlem de Judea... vingueren d'Orient uns 
mags... Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la 

trats a terra, li presentaren el seu homenatge. 
Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, 
encens i mirra. (Mt 2,1.11) 

«El Purificador i Salvador poderosíssim va prendre tot l'home 
d'aquest camí... ningú no s'ha alliberat, ningú no 

s'allibera, ningú no s'alliberarà» (St. Agustí, De civitate Dei, X, 29). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

Gener 2014 
DIUMENGE, 5 – II Diumenge després de Nadal.  

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.  
Família Moreno Serra. 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
 

13:00 matí: Santa Maria de Les Llosses. 
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 

 
DILLUNS, 6 –  EPIFANIA DEL SENYOR . 

09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.  
 

10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn. 
 

11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.  
Joseph Casaponsa Suñol. 
Ramón Palau 
Concepció Castany 
Dolors Bonfill. 
Pere Pujol Oliva (19 aniversari). 
Delfina Colomer Sala. 
Esposos Segimon Esquís i Montserrat 
Cantal i neta Rosa Colom. 
Carmen Campàs. 
Nuria Guix. 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
 

13:00 matí: Santa Maria de Matamala. 
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 

Pro germandat de Vallfogona. 
DIMARTS, 7 – SANT RAMÓN DE PENYAFORT. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Joan Canat. 

DIMECRES, 8 – SANT ELADI . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DIJOUS, 9 – SANT JULIÀ . 

09:00 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
Joan Fossas i Salmudi (45 aniversari). 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
 

DIVENDRES, 10 – SANT GREGORI X. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Joan Canat. 
DISSABTE, 11 –  SANT HIGINI. 

18:30 vespre: San un t Josep Obrer de Ripoll. 
Antonio Rexach Sans. 

20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Eudald Canals Terradellas (7 aniversari). 
Família Sirvent. 

LA GENEROSITAT  
SER GENERÓS EN EL TEMPS   

F. Torralba 

-El temps és un bé escàs. En la societat occidental tots vivim atrafegats i pendents 
de les minuteres del rellotge. L'agenda de la majoria de ciutadans està farcida de 
reunions, de trobades, d'obligacions laborals i familiars. També els nens i els joves 
tenen el temps cronometrat. En sortir de les escoles els espera una allau 
d'activitats complementàries. Trobar un espai de temps lliure cada cop resulta més 
difícil, perquè aquesta societat hípercompetitiva obliga a formar-se cada cop més i 
aprofitar el temps fins a l'últim segon. 

-En aquest viure veloç i agitat, regalar una hora a un desconegut, dedicar dues 
hores a un necessitat, visitar una tarda a un avi que viu sol, i conversar amb ell 
sense presses, sense mirar de reüll el rellotge, és certament difícil. Ser generós no 
vol dir, simplement estar disposat a compartir els béns materials amb altres, sinó 
estar disposat a compartir-ho tot, començant pel temps. La generositat no 
s'identifica amb els béns compartits, sinó amb aquest sentiment que brolla del cor i 
que obliga a pensar en l'altre i a estimar-lo. Ser generós en el temps vol dir estar 
disposat a dedicar temps als altres. Hi ha moltes persones a la nostra societat que 
necessiten ser escoltades i ateses. Ser generós en el temps vol dir compartir un 
espai del propi temps amb els altres, vol dir fer un forat en l'atapeïda agenda i ser 
capaç d'escoltar durant una estona una persona que necessita ser escoltada. 
Compartir les hores d'un malalt irreversible, compartir la solitud d'un avi abandonat 
en una immensa residència, escoltar la veu angoixada d'un pres, no és malversar 
el temps, sinó guanyar-lo infinitament. S'aprèn a mirar la vida amb uns altres ulls, 
a respectar les altres persones i a entendre llurs problemes i neguits. 

-La persona generosa no té pressa, ni calcula el temps que dedica als altres. Està 
convençuda que hi ha un temps per a cada cosa i que, per tant, hi ha un temps 
per escoltar i compartir el patiment de l'altre. La vida humana no tindria sentit 
moral si el viure es limités a ser un càlcul programat de producció i consum. La 
generositat omple de tendresa i d'afecte la vida de les persones; en aquests 
espais robats a l'agenda el cor generós respira, s'oxigena, recupera l'alè i s'adona 
de la riquesa del viure humà. Les persones que ofereixen el seu temps als altres, 
el seu testimoni és il·luminador, doncs ensenya a valorar el temps i sentir-lo d'una 

LA FESTA DELS REIS 
La festa dels Reis té entre nosaltres una gran popularitat. I no diguem entre els 
nens. I tanmateix no es tracta d' una festa infantil. Diguem millor, que aquest no és 
l'element principal de la festa. El nom litúrgic de la diada és «Epifania del Senyor». 
«Epifania» és una paraula grega que vol dir «manifestació», «aparició». Van ser 
els antics cristians d'Orient els primers a celebrar-la, i ells parlaven grec. És la 
festa per a anunciar que Jesús vol manifestar-se a tothom. A la gent del seu país i 
als forasters. 

Al segle IV d.C., els cristians d'Occident van voler celebrar també l'Epifania. I un 
segle després, si fa no fa, la tradició popular havia ja anat afegint detalls al relat de 
evangeli: Va donar un nom als savis estrangers, donant per fet que devien ser 
tres: Baltasar, el negre, representaria els pobles africans, Melcior, el blanc, les 
poblacions indoeuropees i Gaspar, el ros, les poblacions de les terres d'Àsia. Eren 
tots els continents i pobles que els antics coneixien. Poc a poc, la imaginació del 
poble senzill els va voler donar màxima categoria i els anomenava Reis. I en 
record del seu gest d'homenatge a Jesús regalant-li or, encens i mirra, els grans 
van «copiar» la idea fent, ells també, regals als infants. aquesta és la tradició, tal 
com ha arribat fins a nosaltres i aquest n'és l' origen. 

Però cal recuperar el que de fons i de veritat vol dir la festa: l’anunci que Déu, a 
través de Jesús, s'acosta per igual a tots i crida a tots. El missatge d' Epifania és 
d'igualtat i de tolerància. 

NIT DE REIS 
Els ulls de les finestretesi els dels infants ja s'han clos; 

la nit és tota repòsquan els Tres Reis, de puntetes, 

salten en cada balcóper invisibles escales 

mentre els àngels del Senyoraplaudeixen amb les ales. 

I se'n van quan la ciutatcontempla com les mans fines 

dels infants, porten joguineso les estiren del plat... 

Quan el sol daura l'esclatdels cavallets i les nines 

que els infants han somniat! 


