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DIUMENGE, 23 
FEBRER2014. 

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 

 

INSCRIPCIONS: PREPARACIÓ PER CONFIRMACIÓ JOVES I ADULTS.
 

El 1971 va ser promulgat el ritual reformat de la Confirmació, un cop publicat el del Bateig d'infants. Tot i que la discipli
perquè pugui ser el bisbe el seu ministre ordinari, es volia que quedés clar el lligam entre la Confirmació i els altres sagr
els ritus expressessin amb nitide

Per això, Pau VI va voler donar tota la importància a la crismació i fer
«significa escaientment la unció espiritual de l'Esperit Sant, q
acompanyen aquesta unció en el front del qui és confirmat, que representa en certa manera la imposició de mans que feien els 
ritu bizantí, que recorda el dia de la Pentecosta: «Rep el signe del do de l'Esperit Sant».

La imposició de les mans sobre els qui han de ser confirmats, tot i no formar part del ritu essencial, el completa. Per la im
s'invoca el do de l'Esperit Sant.

Ungits amb el crisma que ha confeccionat el bisbe, els batejats participem, segons la gràcia de cadascú, en la mateixa missió
perfum del sant crisma recorda la 

Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, vós que per l'aigua i l'Esperit Sant heu fet néixer aquests servents vostres
infoneu-los l'Esperit Sant Defensor: doneu
del vostre sant temor. 

Feu, Senyor, d'aquest crisma un instrument i un símbol de la plenitud de la vida cristiana, per als qui seran renovats amb el
per aquesta unció, lliures de la tara del primer
significat d'aquesta unció, visquin d'acord amb la seva condició de reis, sacerdots i profetes.

“Arribats a aquest punt, extraiem de 

a) La naturalesa íntima de l'Església s'expressa en una triple tasca: anunci de la Paraula de Déu (
martyria), celebració dels sagraments (leiturgia) servei de la caritat (diakonia). Són tasques que 
mútuament i no es poden separar una de l'altra. Per a l'Església, la caritat no és una espècie d'activitat 
d'assistència social que també es podria deixar a uns altres, sinó que pertany a la seva naturalesa i és 
manifestació irrenunciable de la

b) L'Església és la família de Déu en el món. En aquesta família, no hi ha d'haver ningú que sofreixi per falta del necessari. P
al mateix temps, la caritas
comportament i mostra la universalitat de l
sigui. No obstant això, quedant fora de perill la universalitat de l
precisament dins l’
continuen tenint valor les paraules de la Carta als gàlates: «Així, doncs, ara que hi som a temps, fem el
sobretot als qui formen la família dels creients» (Ga 6,10).”

 

DIES 
21 de febrer 
21 de març
25 d'abri l
23 de maig

SANTA MARIA DE RIPOLL : SANT JOSEP 

5220 

INSCRIPCIONS: PREPARACIÓ PER CONFIRMACIÓ JOVES I ADULTS.

LA CONFIRMACIÓ 

El 1971 va ser promulgat el ritual reformat de la Confirmació, un cop publicat el del Bateig d'infants. Tot i que la discipli
perquè pugui ser el bisbe el seu ministre ordinari, es volia que quedés clar el lligam entre la Confirmació i els altres sagr
els ritus expressessin amb nitidesa allò que signifiquen. 

Per això, Pau VI va voler donar tota la importància a la crismació i fer-ne el ritu essencial del sagrament. La unció amb el crisma, preeminent a Orient i a Occident, 
«significa escaientment la unció espiritual de l'Esperit Sant, que és donat als creients» (Constitució apostòlica 
acompanyen aquesta unció en el front del qui és confirmat, que representa en certa manera la imposició de mans que feien els 
ritu bizantí, que recorda el dia de la Pentecosta: «Rep el signe del do de l'Esperit Sant». 

La imposició de les mans sobre els qui han de ser confirmats, tot i no formar part del ritu essencial, el completa. Per la im
s'invoca el do de l'Esperit Sant. 

Ungits amb el crisma que ha confeccionat el bisbe, els batejats participem, segons la gràcia de cadascú, en la mateixa missió
perfum del sant crisma recorda la nostra disposició a donar en tot moment la bona olor de Crist, a estar al seu servei per sempre.

Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, vós que per l'aigua i l'Esperit Sant heu fet néixer aquests servents vostres
los l'Esperit Sant Defensor: doneu-los l'esperit de saviesa i d’intel·ligència, l'esperit de consell i de fortalesa, l'esperit de ciència i de pietat, i ompliu

(Oració en la imposició de les mans so

Feu, Senyor, d'aquest crisma un instrument i un símbol de la plenitud de la vida cristiana, per als qui seran renovats amb el
per aquesta unció, lliures de la tara del primer naixement i convertits en temples de la divina presència, exhalin arreu el perfum d'una vida innocent i santa; que, fidels al
significat d'aquesta unció, visquin d'acord amb la seva condició de reis, sacerdots i profetes. 

ESGLÉSIA I CARITAT 
“Arribats a aquest punt, extraiem de les nostres reflexions dues dades essencials: 

La naturalesa íntima de l'Església s'expressa en una triple tasca: anunci de la Paraula de Déu (
), celebració dels sagraments (leiturgia) servei de la caritat (diakonia). Són tasques que 

mútuament i no es poden separar una de l'altra. Per a l'Església, la caritat no és una espècie d'activitat 
d'assistència social que també es podria deixar a uns altres, sinó que pertany a la seva naturalesa i és 
manifestació irrenunciable de la seva pròpia essència. 
L'Església és la família de Déu en el món. En aquesta família, no hi ha d'haver ningú que sofreixi per falta del necessari. P
al mateix temps, la caritas–agapé supera els confins de l’Església; la paràbola del bon samarità contin
comportament i mostra la universalitat de l’amor que s’adreça cap al necessitat, trobat «casualment» (cf. Lc 10,31), sigui qui 
sigui. No obstant això, quedant fora de perill la universalitat de l’amor, també hi ha l

’Església com a família, cap dels seus membres sofreixi pel fet de trobar
continuen tenint valor les paraules de la Carta als gàlates: «Així, doncs, ara que hi som a temps, fem el
sobretot als qui formen la família dels creients» (Ga 6,10).” 

SI DE VEGADES PENSES...

La fe que vaig aparcar fa anys, potser 
ara m'ajudaria a viure
VINE A CONÈIXERLA NOSTRA 
• Sessions gratuïtes i sense compromís.
• En un clima tranquil.
• Sessions autònomes. Vine quan vulguis!

 
21 de febrer 2014.  
21 de març. 
25 d'abri l . 
23 de maig. 

i 13 de juny 

de les 9 a les 10 del vespre 

Casa Rectoral: C/ Dr. Raguer, 12 (baixos) RIPOLL

OSEP OBRER DE RIPOLL : 

709 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INSCRIPCIONS: PREPARACIÓ PER CONFIRMACIÓ JOVES I ADULTS. 

El 1971 va ser promulgat el ritual reformat de la Confirmació, un cop publicat el del Bateig d'infants. Tot i que la disciplina de l'Església llatina difereixi aquest sagrament, 
perquè pugui ser el bisbe el seu ministre ordinari, es volia que quedés clar el lligam entre la Confirmació i els altres sagraments de la iniciació. Igualment, es va voler que 

ne el ritu essencial del sagrament. La unció amb el crisma, preeminent a Orient i a Occident, 
ue és donat als creients» (Constitució apostòlica Divinae consortium naturae). Les paraules que 

acompanyen aquesta unció en el front del qui és confirmat, que representa en certa manera la imposició de mans que feien els Apòstols, tradueixen la fórmula pròpia del 

La imposició de les mans sobre els qui han de ser confirmats, tot i no formar part del ritu essencial, el completa. Per la imposició, s'actualitza el gest bíblic, amb el qual 

Ungits amb el crisma que ha confeccionat el bisbe, els batejats participem, segons la gràcia de cadascú, en la mateixa missió de Jesús, el Crist, l'Ungit del Senyor. El 
nostra disposició a donar en tot moment la bona olor de Crist, a estar al seu servei per sempre. 

Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, vós que per l'aigua i l'Esperit Sant heu fet néixer aquests servents vostres a una nova vida, alliberant-nos del pecat, 
los l'esperit de saviesa i d’intel·ligència, l'esperit de consell i de fortalesa, l'esperit de ciència i de pietat, i ompliu-los de l'esperit 

(Oració en la imposició de les mans sobre els qui han de ser confirmats). 

Feu, Senyor, d'aquest crisma un instrument i un símbol de la plenitud de la vida cristiana, per als qui seran renovats amb el bany espiritual del baptisme; que, consagrats 
naixement i convertits en temples de la divina presència, exhalin arreu el perfum d'una vida innocent i santa; que, fidels al 

(De l'oració de consagració del crisma, el Dijous Sant). 

La naturalesa íntima de l'Església s'expressa en una triple tasca: anunci de la Paraula de Déu (kerygma - 
), celebració dels sagraments (leiturgia) servei de la caritat (diakonia). Són tasques que s'impliquen 

mútuament i no es poden separar una de l'altra. Per a l'Església, la caritat no és una espècie d'activitat 
d'assistència social que també es podria deixar a uns altres, sinó que pertany a la seva naturalesa i és 

L'Església és la família de Déu en el món. En aquesta família, no hi ha d'haver ningú que sofreixi per falta del necessari. Però, 
Església; la paràbola del bon samarità continua essent el criteri de 

adreça cap al necessitat, trobat «casualment» (cf. Lc 10,31), sigui qui 
amor, també hi ha l’exigència específicament eclesial que, 

Església com a família, cap dels seus membres sofreixi pel fet de trobar-se en necessitat. En aquest sentit, 
continuen tenint valor les paraules de la Carta als gàlates: «Així, doncs, ara que hi som a temps, fem el bé a tothom, però 

(“Deus Caritas est” n° 25, de Benet XVI). 

SI DE VEGADES PENSES... 

La fe que vaig aparcar fa anys, potser 
ara m'ajudaria a viure... 
VINE A CONÈIXERLA NOSTRA PROPOSTA! 

Sessions gratuïtes i sense compromís. 
En un clima tranquil. 
Sessions autònomes. Vine quan vulguis! 

C/ Dr. Raguer, 12 (baixos) RIPOLL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

FEBRER 2014 
DIUMENGE, 23 – DIUMENGE VII DE DURANT L ’ANY – CICLE A.  

09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.  
10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn. 
Famílies  P.C. 
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.  

Josep Mª Moreno i Josefina Folcrà. 
Esposos Joan Viñas Bartes i Carme Vilalta. 
Josefa Bou. 
Josep Orriols i esposa Rosa Colomer. 
Josep Canudas i Àngela Soler. 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
13:00 matí: Santa Maria de Matamala. 
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 

DILLUNS, 24–  SANT MODEST I SANT SERGI. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

DIMARTS, 25– SANT CESARI. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

DIMECRES, 26– SANT NÉSTOR. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

DIJOUS, 27– SANT GABRIEL DE LA DOLOROSA . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Escola del salesians, dijous 27 de febrer a les 18 
hores Missa a Maria Auxiliadora. 

DIVENDRES, 28– SANT ROMÀ, PREVERE I MÀRTIR. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Esposos Mario Mitjà i Concepció Balcells. 
Joan Folcrà i Teresa Ylla. 
Antonio Folcrà i Maria Mitjà. 
 
Consell Pastoral Interparroquial de Ripoll: 
Reunió, divendres 28 de febrer 2014 a les 21 hores, 
rectoria, sala Pau VI. 

MARÇ 2014 
DISSABTE, 1–  SANT ROSSEND. 

18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 
Rosa Plana Sellas. 

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

Esposos Frederic Colomer  i  Maria Furadada Puig 
Sant Galderic - Isidre- Gil- Eudald  i Madre de Déu  
de Núria. 
Família Moreno – Serra. 

Parròquia Santa Maria de la Popa Borredà 

Liquidació econòmica - 2013 

DESPESES 

  Compres 2.246,64 euros 

Serveis (reparacions, electricitat, gas-oil calefacció, 

aigua, etc.) 5.775,42 euros 

Taxes 

 

198,74 euros 

Personal (desplaçaments, etc.) 450,25 euros 

Comunicació de bens (Caixa Diocesana) 1.991,01 euros 

Despeses financeres 101,19 euros 

Col·lectes per enviar al seu destí (-IVA) 703,22 euros 

 

Total despeses 11.466,47 euros 

    Resum econòmic 

Saldo final 2012 (dèficit) -4.020,64 euros 

 

Ingressos exercici 15.975,76 euros 

 

Despeses exercici -11.466,47 euros 

 

Total exercici (superàvit). 488,65 euros 

    Pressupost any 2014 

 

Total any 2013. 488,65 euros 

    

 

Despeses -10.110,00 euros 

 

Ingressos 15.000,00 euros 

 

Total any 2013 (superàvit). 5.378,65 euros 

 

Nota clarificadora: pel que correspon a les despeses de 2013 hi ha inclòs el cost 
d’un estudi avant projecte (honoraris arquitecte) pel que correspon a una casa 
antiga o masia (segle XVII) nomenada “Can Rubí”. L’estudi de les 3 plantes resta 
acompanyat de les medicions i pressupost per les obres. El lloguer seria per a 

SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE SANTUARIS DE 
CATALUNYA – ANDORRA I LES ILLES 

ORACIÓ PELS MALALTS 
Senyor, 
us encomanem tots els qui sofreixen, 
els malalts de la nostra comunitat. 
Hem escoltat la seva queixa i el seu dolor; 
els seus silencis, la seva soledat, les seves llàgrimes... 
ens fan callar, ens dolen..., 
però en vós posem l'esperança. 
La seva lluita per la vida o la seva desesperació 
ens impulsen a reflexionar, 
a descobrir el cor de la vida..., 
la necessitat d'estimar i ser estimat. 
Feu, Senyor, 
que, guiats pel vostre Esperit, 
ens posem en el seu camí 
acompanyant la seva vida, 
trobem junts pau i serenor. 
Amén. 

 

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL TURA OLOT 
(GARROTXA) 

— Valors històrics, culturals i populars del santuari: Al segle XV, la Mare de 
Déu, ja és venerada sota l'advocació del Tura. La imatge de Santa Maria del 
Tura, conta la llegenda, va ser trobada per un bou, (un atura", tal com 
s'anomenaven llavors aquests animals). 

La imatge de la Mare de Déu del Tura, és romànica, del segle XII o 
començaments del XIII. La devoció olotina a la Mare de Déu del Tura, ha 
marcat profundament la història de la ciutat. 

— Accessos al santuari: El Santuari és a pocs minuts de l'estació d'autobusos 
de la ciutat. D'allí estant, és fàcil d'anar-hi, però a peu, no amb cotxe, ja que 
es troba en el nucli antic, de carrers molt estrets. 

— Principals festes que s'hi celebren: Aplecs, romeries i pelegrinatges: El dia 
8 de setembre, festa major d'Olot. Novena preparatòria. El dia 8 s'hi celebren 
moltes misses, amb una gran assistència de fidels. 

— Serveis religiosos permanents i ocasionals que ofereix el santuari: El 
Santuari, és una església més de la ciutat. Cada dia s'hi celebren dues 
misses. Abans de la missa del vespre, s'hi resa el Sant Rosari. Es procura 
atendre i facilitar el Sagrament de la Reconciliació. 

— Serveis de bar: No. Restaurant: No. Hostatgeria: No. Acolliment: No. 
Records: No. Tel.: No. 

— Rector del santuari: Mn. Ramon Tremoleda de Bolòs - Cl. Aigua, 12 17800 
Olot (Girona) - Tel. 26 04 18. 

 

Parròquia de Santa Maria de la Popa - Borredà. 

Registre de defuncions any 2013. 

- Sr. Isidre Noguera Capdevila de 85 anys. 

- Sra. Ramona Tubau Cirera de 83 anys. 

- Sr. Jaume Rovira Vila de 83 anys. 

- Sra. Carme fornells de 84 anys. 

- Sra. Carme Pujol Baró de 85 anys. 

- Sr. Joan Picas Heras de 84 anys. 

- Sra. Maria Rota Vilalta de 73 anys. 
Registre de casaments any 2013.  

Mónica Pagès Santacana, natural de Barcelona amb Josep Colomé Lozano 
natural de Sabadell. 

Van contreure matrimoni canònic el dia 13 de setembre a Sant Sadurní de 
Rotgers (Borredà). 


