DIUMENGE, 19
GENER2014.

NUM.

SANTA M ARIA DE RIPOLL:

144

5215

SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL:

704

HORARI DE MISSES

UNA NADALA HISTÒRICA DEL CASTELL DE MATAPLANA SEGLE XII.

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

El temple de Sant Joan Baptista de Mata dins del terme de l’antiga parròquia de Sant Pere de Montgrony ens parla del qui fou fundador dels
Trinitaris, ja fa més de 800 anys per alliberar esclaus. Va a viure la seva infància i adolescència i par de la joventut
joven en aquest castell
acompanyat de la seva família. Es un dels nostres Sants diocesans.
El recordem cada any el tercer diumenge de juny amb un “Aplec” i “Celebració Eucarística”, en
l’Església que contemplem molt ben restaurada fa uns anys al costat del castell.
castell. Si no es
recorda més es perquè la ciutat de Vic te el seu Patró “Sant Miquel del Sants, trinitari del segle
XVI, fill d’aquesta ciutat i Sant Joan de mata (segle XII i XIII) fou enterrat en el Temple dels
Trinitaris de Madrid. (agraïts a l’Eudald i Dolors).

•
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

Si del mar neix l’esperança
quan el far guia la nau,
si a la terra es fa un diàleg
en un fòrum de la Pau…
Si l’amor batega amb força
i l’airecel suau,
i malgrat les nuvolades,
veus l’estel en el cel blau,
és que arriba de puntetes
la diada de Nadal.
Celina.

L’Església de Sant Cristòfor de
Campdevànol va viure l’any 2013 una
espectacular operació per substituir el
parallamps. Una grua de grans dimensions
es va instal·lar als horts de la rectoria per
permetre que 2 operaris s’enfilessin fins a la
punxa del campanar, a uns 30 metres
d’alçada.
da. El cost a càrrec de la parròquia
fou de 2.511’96 euros.
El cost dels desperfectes del llamp caigut
l’any 2012 fou de quasi 1.500 euros.

III MEMORIAL DEDICAT AL EX RECTOR
MN. JOSEP MARIA JUBELLS EN VIGÍLIES DE NADAL
Aquest rector fou el darrer
que va a viure a la rectoria
restaurada, on celebrem
cada diumenge la Missa
provisionalment, perquè
els temples de Sant Julià i
el Santuari de la Salut
resten tancats en espera
de
restauració
i
consolidació. El temple
parroquial esquerdat per
un llamp i el del Santuari
esquerdat per la moguda
dels darrers terratrèmols
(anys 2012-13) i causes
diverses que ja resten
comprovades pel que fa al
interior del temple manca
completar-ho amb algunes
comprovacions al carrer.

INTENCIONS DE LES

INFORMACIONS:
•

Les terminacions en 6 de la loteria de Nadal pels qui vulguin
recuperar el valor de la butlleta de la parròquia Sant Cristòfor de
Campdevànol podran presentar-se el dimarts 21 de gener de 12 a
13 hores matí. Els qui ho vulguin deixar per ajudar a la parròquia no
cal presentar-se. Igualment per les terminacions pro “Orgue del
Monestir” els seran abonades a recepció del mateix. – A tots el
nostre agraïment.

•

Missa vespertina de vigília (Sant Cristòfor de Campdevànol):
Els dissabtes o vigília de festius la Missa de les 20 hores es
celebrarà a la Capella del Santíssim per esquivar la forta despesa
de gas-oil per la calefacció del gran temple a excepció del 3 er
dissabte que hi ha la Missa de Catequesi i les famílies.

•

Full diocesà i parroquial: recomanem prendre els 2 fulls cap a
casa i fer l’aportació de 0’50 cms. Es una mostra d’estima i
agraïment per l’Església local, arxiprestal, diocesana i universal.

•

Pro “calefacció”: es una mostra de responsabilitat comunitària
ajudar amb el teu “donatiu” dins del sobre.

•

Col·lecta generosa: el termòmetre de la generositat de cada Cristià
i de cada Comunitat Cristiana de la parròquia a que celebres la teva
fe s’expressa compartint els bens. Sigues solidari ajudant la teva
parròquia.

Gener 2014
DIUMENGE, 19 – II Diumenge Durant l’Any – cicle
A.
09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.
10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn.
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Esposos Miquel Serra i Pepita Roquet.
Esposos Mario Mitjà i Concepció Balcells.
Delfina Colomer Sala.
Germans: Crescencio Molina i Lorenza
Molina.
11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol.
13:00 matí: Santa Maria de Matamala.
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona.
DILLUNS, 20 – SANT SEBASTIÀ, MÀRTIR.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIMARTS, 21 – SANTA AGNÈS.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIMECRES, 22 – SANT VICENÇ, MÀRTIR.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIJOUS, 23 – SANT ILDEFONS.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIVENDRES, 24 – SANT FRANCESC DE SALES.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DISSABTE, 25 – SANTA ELVIRA.
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol.
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.

OCTAVARI DE PREGÀRIES PER LA UNITAT DELS
CRISTIANS
Des del dia 18 al 25 de gener es celebra l’octavari de pregària
per la unitat dels cristians a totes les celebracions eucarístiques
en la Pregària dels fidels.
PARRÒQUIA SANT VICENÇ DE MASSANÓS
(MATAMALA LES LLOSSES)

Vaticà II els setze documents.

DECLARACIÓ SOBRE LA LLIBERTAT RELIGIOSA
DIGNITATIS HUMANAE (D-H)
aprovada el 7 de desembre de 1965

El document conciliar que més clarament mostra el canvi de plantejament
de la relació entre l'Església i el món; el document més combatut pels
integristes, defensors del "dret" a "imposar la veritat"; i el document que
més problemes va comportar en règims com el franquisme. El Concili
afirma, des de la fe i des de la raó, el dret de tota persona a seguir la seva
consciència en matèria religiosa, a practicar la religió de forma privada i
pública, i a no ser coaccionat en aquest camp, en cap sentit, per cap
mena d'autoritat.
Aquest Concili Vaticà declara que la persona humana té dret a la llibertat
religiosa. Aquesta llibertat consisteix en això
tothom ha de quedar
lliure de qualsevol coacció, tant de part d'individus com de part de grups
socials o del poder humà que sigui. I això de tal manera que en matèria
religiosa ningú no sigui forçat a anar contra la seva consciència, ni sigui
tampoc impedit de seguir la seva consciència, en privat o en públic, sol o
associat a d'altres, dintre els límits deguts (...). Cal reconèixer aquest dret
de la persona humana a la llibertat religiosa en l'ordenament jurídic de la
societat, de tal manera que esdevingui un dret civil.
Segons la pròpia dignitat, tots els homes, ja que són persones, és a dir,
dotats de raó i de lliure voluntat per tant, posseeixen una responsabilitat
personal, són impulsatsper la mateixa natura i obligats moralment a cercar
la veritat, en primer lloc la referent a la religió. També tenen
el deure d'adherir-se a la veritat coneguda i a ordenar tota la vida segons
les exigències de la veritat. Per tal, doncs, que els homes puguin satisfer
aquesta obligació d'una manera digna de la seva naturalesa, han de fruir
de llibertat psicològica i al mateix temps també de tota manca de coacció
externa. El dret a la llibertat religiosa no es fonamenta, doncs, en una
disposició subjectiva de la persona, sinó en la seva mateixa naturalesa.

