DIUMENGE, 16
MARÇ2014.

NUM.

152
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

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

SANTA M ARIA DE RIPOLL:

5223
LA INICIACIÓ CRISTIANA:
CAMÍ D'UN NOU NAIXEMENT

L'Epifania del 1972 es va
promulgar el Ritual de la Iniciació
Cristiana d'Adults (RICA). Una
lectura dels advertiments previs
ens descobreix que, més que una
sèrie de celebracions litúrgiques,
el
ritual
proposa
un
itinerari,gradual i progressiu,als
adults
que han sentit l'anunci del Crist i han obert el cor a l'Esperit
Sant, i busquen, lliures i conscients, el Déu viu. És el camí de la
fe i de la conversió (cf. RICA, Advertiments previs, núm. 1). Per
això, el Ritual comença parlant de l'evangelització que permet
el naixement de la fe i la conversió inicial, el descobriment de
l'Evangeli i els primers contactes amb la comunitat cristiana
(cf. núms. 9-13). És el temps de la primera preparació, que
condueix a la primera celebració, l'acolliment dels
«simpatitzants», que és tal com el text anomena «aquells que, si
bé encara no creuen totalment, demostren, tanmateix, una certa
propensió a conèixer la fe cristiana» (núm. 13). En aquesta
celebració, aquests «simpatitzants» (a partir d'ara,
catecúmens) entren a l'església, ocupen el seu lloc en
l'assemblea, en l'Església, i es disposen a escoltar la Paraula
de Déu.
N., rep la creu al front. És el mateix Crist qui et fa fort amb el
senyal del seu amor. Aprèn ara a conèixer-lo i a seguir-lo.
Rebeu el senyal de la creu a les orelles, perquè escolteu la veu
del Senyor.
Rebeu el senyal de la creu als ulls, perquè vegeu la llum de Déu.
Rebeu el senyal de la creu a la boca, perquè respongueu a la
paraula de Déu.
Rebeu el senyal de la creu al pit, perquè Crist habiti per la fe en
els vostres cors.
Rebeu el senyal de la creu a les espatlles, perquè accepteu el jou
suavíssim de Crist.
Us senyo a tots en el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant,
perquè visqueu pels segles dels segles.
Preguem. Escolteu, Pare clementíssim, les nostres pregàries i
enfortiu aquests catecúmens N. i N., que hem senyalat amb la
creu del Senyor, a fi que, retenint els rudiments de la vostra
revelació i complint els vostres manaments, mereixin d'arribar a la
glòria del nou naixement. Per Crist Senyor nostre.
N. i N., entreu a l'església per participar juntament amb tots
nosaltres de la taula de la paraula de Déu.
(RICA, núms. 83.85.87.90
Signació del front i deis sentits, i entrada a l'església).

SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL:

712
TEMPLE PARROQUIAL DE SANT FELIU
D’ESTIULA EN PERILL
(les Llosses)
Segueixen creixent i augmentant les esquerdes d’aquest
temple romànic fruit dels terratrèmols dels darrers temps.
Tenim o tindrem la sort de consolidar-ho a temps abans
de lamentar i contemplar un nou enderroc en aquestes
terres del Ripollès?

A MARIA, PREGÀRIA PELS MALALTS
Sigueu al capçal de tots els malalts del món: dels qui en
aquesta hora han perdut els coneixements i van a morir.
dels qui han començat l'agonia;
dels qui han perdut tota esperança de guarir-se;
dels qui criden i ploren de dolor;
dels qui no tenen assistència per manca de diners;
dels qui voldrien caminar i han de restar immòbils;
dels qui haurien d'allitar-se i la misèria els obligaa
treballar;
dels qui al llit cerquen en va una postura menys dolorosa;
dels qui passen llargues nits sense poder dormir;
dels qui es troben torturats per les preocupacions d'una
família necessitada;
dels qui han de renunciar als més estimats projectes del
futur;
d'aquells, sobretot, que no creuen en una vida millor;
dels qui es revolten i maleeixen Déu;
dels qui no saben que el Crist ha sofert com ells i per ells.

INTENCIONS DE LES
MARÇ 2014
DIUMENGE, 16 – DIUMENGE II DE QUARESMA – CICLE A.
09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.
10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn.
Difunts Solà – Roura.
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Francesc TraveriaTresangels (27 aniversari).
Família Moreno Serra.
Montserrat Moreno, Carmelita Descalça.
Josep Casaponsa.
Maria Parera i família Puigcorbé.
Mn. Lluís Rudé.
Jorge Cortada.
11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol.
Josep Tubau.
13:00 matí: Santa Maria de Matamala.
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona.
DILLUNS, 17 – SANT PATRICI.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIMARTS, 18 – SANT CIRIL DE JERUSALEM.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIMECRES, 19 – SANT JOSEP.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Josep Moreno i Josefina Folcrà.
Esposos Farrés – Canals.
Esposos Josep i Serafina.
Josep Ferré Calderer i família.
Josep Bonfill Solà i Maria Pigrau Fàbrega
DIJOUS, 20 – SANT AMBRÓS DE SIENA.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Pere Comellas Boixader.
DIVENDRES, 21 – SANT FILEMÓ.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.

CONSELL PRESBITERAL I DIACONAL DE L’ARXIPRESTAT
DEL RIPOLLÈS
convocatòria de reunió
Dimarts, dia 18 de març de 2014.A les 11 del matí.
Lloc: Sant Josep Obrer de Ripoll.

CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL
convocatòria de reunió
Dilluns, 31 de març de 2014. Rectoria de Ripoll (sala Pau VI).

“TORNAR A CREURE”
Trobada, divendres dia 21 de març de 2014.A les 21 hores del vespre.
Lloc: sala Pau VI de la Rectoria de Ripoll.

RESTAURACIÓ DEL SAGRARI I DEL TABERNACLE
(MONESTIR) I ORNAMENTACIÓ CAPELLA
Agraïm totes les aportacions rebudes.
Cost total: 3. 700 euros / Donatius rebuts: 3400 euros /manquen: 300 euros.

NO ÉS QUALSEVOL COSA
No és una cosa qualsevol, ser escolà.
Nosaltres, els cristians, ens reunim cada diumenge per celebrar l'eucaristia, la missa, que és
el moment principal de la nostra fe. I ser escolà vol dir ajudar a fer que la missa del
diumenge sigui més ben celebrada, que tot estigui a punt, que tothom pugui resar i celebrar
com cal.
A més de la missa del diumenge, hi ha també altres celebracions cristianes,
com la missa diària, o els altres sagraments, o al-tres moments de trobada de la comunitat. I
l'escolà també, si l'hi demanen, ajudarà a fer que aquestes celebracions estiguin ben
celebrades i ateses, per a un millor servei dels qui hi participen.
I hi ha també, d'una manera especial, els grans dies de festa: la Setmana Santa i la Pasqua,
el Nadal, la festa major... Aquests dies, més que mai, l'escolà ha de posar tot el seu esforç i
tots els seus coneixements a fer que les celebracions tinguin la solemnitat que els correspon,
i les coses estiguin més ben preparades que mai.
No és qualsevol cosa, ser escolà.
Perquè amb tot això que fem, servim i ajudem a tota la comunitat dels cristians. Com també
ajuden els que realitzen altres tasques o ministeris: els lectors, el qui fa cantar, el monitor...
ho fem ben a prop de Jesús, ben a prop de la Paraula i de l'Eucaristia que ell ens va deixar,
així aprenem, cada dia, a ser més amics d’ell, més cristians.
No és qualsevol cosa, ser escolà. Ser escolà, és molt important!
Per això, val la pena que et preparis bé, que vulguis fer-ho tan bé com siguis capaç, que
vulguis ser un bon model per a la gent que et vegi, que estimis cada dia més a Jesús i cada
dia més a tota l'altra gent.

DISSABTE, 22 – SANT BENVINGUT.
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol.
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.

APORTACIÓ ECONÒMICA DE LES CAPELLES DE LA
SAGRADA FAMÍLIA
A LA PARRÒQUIA SANTA MARIA DE RIPOLL(ANY 2013)

SANTUARI DE NTRA. SRA. DE LA FONT DE LA SALUT
SANT FELIU DE PALLEROLS (GARROTXA)
— Valors històrics, culturals i populars del santuari: La història del
Santuari, és relativament moderna. Lloc de pas habitual. Al segle XVIII
començà la construcció del temple actual i de l'hostal. El cambril és obra
del 1853. Fins avui, les obres d'ampliació i de modernització, no s'han
aturat. La imatge actual és una còpia de la que fou destruïda el 1936.
Acabada la guerra civil, es començà la construcció de la carretera que hi
puja.
— Accessos al santuari: Carretera comarcal Vic - Olot (C-153) Km. 40.
— Principals festes que s'hi celebren: Aplecs, romeries i pelegrinatges:
Aplec, (2 de setembre), o el diumenge posterior al 21.
— Serveis religiosos permanents i ocasionals que ofereix el santuari:
Els diumenges i dies festius religiosos, Missa a 2/4 d'1. Juliol, agost i
setembre, Missa diària, a les 19'30 h.
— Serveis de bar: Sí. Restaurant: Sí. Hostatgeria: Sí. Acolliment: Sí.

•
•
•
•
•
•
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•

Cor de Sant Jordi
Cor Verge dels Dolors
Cor Sant Miquel
Cor de la Verge de Montserrat
Cor de Montgrony
Cor de Sant Francesc de Paula
Cor de Sant Antoni
Cor de Sant Josep
Cor de Sant Eudald

110’00 euros.
115’00 euros.
205’00 euros.
105’00 euros.
71’00 euros.
91’00 euros.
60’00 euros.
113’50 euros.
130’00 euros.

Total
1.000’50 euros.
APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL
•
•
•
•

Capella Santa Magdalena
Capella mare de Déu del Remei
Capella Verge de Nuria
Cor Immaculada

Total

36’00 euros.
89’40 euros.
28’00 euros.
81’00 euros

234’40 euros.

APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA SANT CRISTÒFOR DE

