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DIUMENGE, 9 
MARÇ2014. 

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 

 

En temps dels seus primers abats (anys 879 
Mata, al qui felicitem pel seu ric treball i dedicació a tots els enamorats de la cultura catalana 
amb l’aportació dels monjos durant els anys del nostre naixement com a poble tot bressolant la 
nova nació, us oferim la contraportada com a tast

 

Monografia 6 

Guifré el Pelós fundador del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

L'any 879 el comte Guifré el Pelós fundà el monestir de Santa Maria de Ripoll, la direcció del 
qual encomanà a l'abat Daguí (879
Santa Maria el 888 i la de Sant Pere el 890. El monestir es convertí 
el comte Guifré hi rebé sepultura l'any 897. Els abats successors de Daguí foren Daniel (903
919), que probablement havia estat monjo d'Eixalada 
un privilegi del rei Lluís IV de França el 939
des del 954; Guidiscle (970
977, a més d'adquirir les relíquies de sant Eudald; i 
i obtingué un privilegi del rei Lotari el 982. El succeí el monjo Oliba, que el 1003 havia professat 
en el monestir després de renunciar al seu càrrec comtal i als seus béns. Amb la mort de 
Sunifred i l'elecció d'Oliba l'any 1008 es clou l'època primitiva del monestir
corresponent als sis primers abats, que és l'estudiada en la present monografia.

ARXIPRESTAT DEL RIPOLLÈS
Curs de Preparació al Matrimoni

Ripoll
Dies 26, 27 i 28 de març de 2014.
A les 21 hores. 
Lloc: Rectoria Santa Maria de Ripoll.
C/ Dr. Raguer, 12 – sala Pau VI.

Inscripcions: dilluns i divendres de 12 a 13 i 
de 18 a 19’30 hores (despatx parroquial Ripoll).
Informació: 
972 700 243 / mòbil: 659 248 064.

 

SANTA MARIA DE RIPOLL : SANT JOSEP 

5222 

UN NOU LLIBRE PEL MONESTIR 

“El Monestir de Ripoll” 

En temps dels seus primers abats (anys 879 - 1008) escrit per l’historiador Ramón Ordeig 
Mata, al qui felicitem pel seu ric treball i dedicació a tots els enamorats de la cultura catalana 
amb l’aportació dels monjos durant els anys del nostre naixement com a poble tot bressolant la 
nova nació, us oferim la contraportada com a tast a fi de que el compreu. 

Guifré el Pelós fundador del Monestir de Santa Maria de Ripoll. 

L'any 879 el comte Guifré el Pelós fundà el monestir de Santa Maria de Ripoll, la direcció del 
qual encomanà a l'abat Daguí (879-903), prevere de Gréixer, que féu consagrar l'església de 
Santa Maria el 888 i la de Sant Pere el 890. El monestir es convertí en panteó comtal des que 
el comte Guifré hi rebé sepultura l'any 897. Els abats successors de Daguí foren Daniel (903
919), que probablement havia estat monjo d'Eixalada - Cuixà; Ennegó (919-949), que obtingué 
un privilegi del rei Lluís IV de França el 939; Arnulf (949¬970), que fou alhora bisbe de Girona 

(970-979), que renovà les esglésies monàstiques i les féu consagrar el 
977, a més d'adquirir les relíquies de sant Eudald; i Sunifred (979-1008), que anà a la cort reial 

n privilegi del rei Lotari el 982. El succeí el monjo Oliba, que el 1003 havia professat 
en el monestir després de renunciar al seu càrrec comtal i als seus béns. Amb la mort de 
Sunifred i l'elecció d'Oliba l'any 1008 es clou l'època primitiva del monestir ripollès, 
corresponent als sis primers abats, que és l'estudiada en la present monografia. 

ARXIPRESTAT DEL RIPOLLÈS 
Curs de Preparació al Matrimoni 

Ripoll 
Dies 26, 27 i 28 de març de 2014. 

Lloc: Rectoria Santa Maria de Ripoll. 
sala Pau VI. 

dilluns i divendres de 12 a 13 i 
18 a 19’30 hores (despatx parroquial Ripoll). 

972 700 243 / mòbil: 659 248 064. 

II TROBADADIOCESANA
D'INFANTS 
(7-10 anys) 
a Sant Julià de Vilatorta 

Col·legi del Roser
(Av. Puig i Cunyer, 20 Sant Julià de Vilatorta)

29 de març de 2014
Inscripció: 

1. Per correu electrònic. Enviant les dades de la 
butlleta a catequesi@bisbatvic.com

2. Per correu postal. Enviant la butlleta a l'adreça següent:

Mn. Joan Antoni Castillo
Santuari la Salut

3. Per telèfon 93 874 13 01 (podeu deixar el 

La data el límit d'inscripció és el 21 de 

POSSIBILITAT DE TRANSPORT AMB  PARADES A: 
- Bus Nord: Ripoll (Plaça Monestir (8:30 h) 

Manlleu (9:15 h Parc d'Àngela Roca amb Avda. Roma), Vic (9:30 h Estació 
d'autobusos). 

- Bus Sud: Igualada (Hotel Amèrica (8:45 h) 
(9:30 h). 

Preu bus: 6 euros 

- La resta de la Jornada no té cost.

Perà qualsevol tipus de dificultat od’informació podeu adreçar
vostresrepresentants de l'arxiprestat a la delegació de 

Els infants necessitant autorització paterna.

OSEP OBRER DE RIPOLL : 

711 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ramón Ordeig 
Mata, al qui felicitem pel seu ric treball i dedicació a tots els enamorats de la cultura catalana 
amb l’aportació dels monjos durant els anys del nostre naixement com a poble tot bressolant la 

L'any 879 el comte Guifré el Pelós fundà el monestir de Santa Maria de Ripoll, la direcció del 
903), prevere de Gréixer, que féu consagrar l'església de 

en panteó comtal des que 
el comte Guifré hi rebé sepultura l'any 897. Els abats successors de Daguí foren Daniel (903-

949), que obtingué 
; Arnulf (949¬970), que fou alhora bisbe de Girona 

979), que renovà les esglésies monàstiques i les féu consagrar el 
1008), que anà a la cort reial 

n privilegi del rei Lotari el 982. El succeí el monjo Oliba, que el 1003 havia professat 
en el monestir després de renunciar al seu càrrec comtal i als seus béns. Amb la mort de 

ripollès, 

II TROBADADIOCESANA 

 
Col·legi del Roser 

(Av. Puig i Cunyer, 20 Sant Julià de Vilatorta) 
29 de març de 2014 

Per correu electrònic. Enviant les dades de la 
catequesi@bisbatvic.com 

Per correu postal. Enviant la butlleta a l'adreça següent: 

Joan Antoni Castillo 
Santuari la Salut / 08243 Viladordis 

Per telèfon 93 874 13 01 (podeu deixar el missatge al contestador). 

d'inscripció és el 21 de març. 

POSSIBILITAT DE TRANSPORT AMB  PARADES A:  
Ripoll (Plaça Monestir (8:30 h) - Torelló (9 h, davant mercat municipal), 

Manlleu (9:15 h Parc d'Àngela Roca amb Avda. Roma), Vic (9:30 h Estació 

Igualada (Hotel Amèrica (8:45 h) - Manresa (9:15 h Pl. Infants) – Artés 

euros per persona 

La resta de la Jornada no té cost. / Cal portar el dinar. 

evol tipus de dificultat od’informació podeu adreçar-vos als 
l'arxiprestat a la delegació de catequesi. 

tzació paterna. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

MARÇ 2014 
DIUMENGE, 9 – DIUMENGE I DE QUARESMA – CICLE A.  

09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.  
10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn. 

Difunts Solà – Roma. 
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
           Animes. 
11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 

Nuria Guix i pares. 
Antonia  i alumnes. 

13:00 matí: Santa Maria de Matamala. 
 

13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 
 

DILLUNS, 10 –  SANT MACARI . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Maria Pellicer Puig. 
DIMARTS, 11 – SANT EULOGI. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Família Sirvent. 

DIMECRES, 12 – SANT INOCENCI. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DIJOUS, 13 – SANT RODERIC. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Família Ribas – Garriga. 

DIVENDRES, 14 – SANTA MATILDE . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DISSABTE, 15 –  SANTA MADRONA. 

18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 
Antonio Rexach Sans. 
Josep Riu Vaqué. 

20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
 

20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
 

LES FERIDES DEL MÓN 
Pare, 
no puc apartar la mirada, 
no vull apartar la mirada, 
de tantes ferides com hi ha en el nostre món. 
N'hi ha tantes, i les sabem tant, 
que puc arribar a acostumar-m'hi, 
a trobar-ho normal. 
No permetis que m'hi acostumi, Pare! 
Tanta gent que es maten 
els uns als altres en les guerres, 
i tanta gent que li queda la vida destrossada. 
La fam i la pobresa que tenim aquí a prop nostre, 
i la que viuen països sencers. 
Homes i dones discriminats 
pel color de la seva pell, pel seu origen, 
o per les seves idees. 
Pare, et demano per les ferides del nostre món. 
Tot podria ser tan diferent! 
Tant de bo els qui tenen més responsabilitats 
en tots aquests mals 
canviessin la seva manera de pensar i d'actuar! 

AMB LES ULLERES DE DÉU. 

Acostumen a dir-nos moltes coses negatives... 

Déu, però, ens sorprèn en positivitat. 

Quan diem: - és impossible! 

Déu diu: Tot és possible! 

Quan diem: - Estic cansat! Déu diu: - Jo t'alleujaré! 

Quan diem: - Ningú m'estima! 

Déu diu: - Jo t'estimo! 

Quan diem: - Ja no puc continuar així! 

Déu diu: - En tens prou amb la meva gràcia! 

Quan diem: - Estic confós! 

Déu diu: - Jo t'ensenyaré el camí! 

Quan diem: - No puc més! 

Déu diu: - Tot és possible! 

PINTAT DEL TEMPLE DE LA PARRÒQUIA SANT JOSEP 
OBRER DE RIPOLL. 

El cost definitiu del pintat de les parets del presbiteri i nau del 
temple pel que correspon al seu interior es de 2.758’80 euros. 
Agraïm l’aportació rebuda de l’Associació Cultural Sant Josep a la 
que recordarem eternament amb gran estima. Que Déu us ho 
recompensi. 

1r. PELEGRINATGE MOTORISTA A 
MONTSERRAT 

Dissabte 22 de març de 2014 
Hi poden participar lliurement tots els motoristes 

amb els seus vehicles.  
Informació i reserves per l'ofrena floral individual: 

tel. 692.540.525 

PROGRAMA DEL PELEGRINATGE 
• De 11 a 12 — Inscripció dels participants que vulguin accedir al 

Monestir particularment. 
• De 11'15 a 11'30 — Concentració dels grups de motoristes en el 

"pàrquing 1" del funicular cremallera a Monistrol de Montserrat. 
• A les 11'30 — Pujada conjunta i ordenadament fins a la plaça del 

Monestir. A les 12'30 — Ofrena floral a la Moreneta. 
• A les 13 — Cant del Virolai, a la Verge, a càrrec de l'Escolania de 

Montserrat. A les 13'15 — Celebració de la Santa Missa. 
• A les 14 — Minut de "RONCADA DELS MOTORS" en homenatge 

als motoristes que han perdut la vida en accident de trànsit. 

S'acabarà la concentració, amb la Benedicció dels participants. 

Organitzat per les penyes motoristes i les Delegacions de Pastoral del 
Trànsit dels bisbats de Girona, Barcelona i Vic. 

Hi col·laborarà el cos de Mossos d'Esquadra del departament de 
Trànsit. 


