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DIUMENGE, 23 
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 

 

El seminarista Jorge Luis Salas Barriga 

que serveix pastoralment les parròquies 

de Santa Maria i Sant Josep Obrer de 

Ripoll amb col·laboracions ocasionals a 

d’altres de l’Arxiprestat del Ripollès ha 

demanat al Sr. bisbe de Vic Romà 

Casanova i Casanova ésser admès al 

Ministeri Diaconal. Alegrem

pas en la seva vida al servei de la 

diòcesi de Vic. 

 

VATI
2. Decret sobre el

El mateix dia que s'aprovava la Constitució sobre la Litúrgia 
s'aprovava també aquest breu decret, que va passar força 
desapercebut. De fet, s'havia discutit en els intervals de 
discussions dels grans documents, i amb no gaire 
entusiasme. D'ell s'ha dit que té poc l'aire general de mirada 
positiva i d'arrelament en la realitat que la resta del Concili va 
voler tenir... Tot i així, val a dir que l'inici i el final del 
document, que aquí reproduïm, tenen un molt bon to, i 
marquen una bona línia per acostar
ara és molt més potent que tot el que el Concili podia 
imaginar. 

 
D'entre els meravellosos invents de la tècnica que, 
temps, l'enginy humà, amb el favor de Déu, ha anat traient de les coses 
creades, la Mare Església accepta i impulsa amb particular atenció aquells 
que afecten principalment l'esperit humà i han obert camins nous per a 
comunicar amb el màxim de facilitat tota mena de notícies, idees i normes. 
D'entre aquests invents, destaquen aquells mitjans que, per la seva 
naturalesa, poden atènyer i moure no sols les persones individuals, sinó 
també les multituds i la humanitat sencera, com són la
ràdio, la televisió i d'altres de semblants, que, per tant, amb raó poden ser 
anomenats mitjans de comunicació social. (IM 1)

Aquest sant Concili (...) convida tots els homes de bona voluntat, sobretot els 
qui dirigeixen els esmentats
de la societat humana, la sort de la qual cada vegada depèn més del bon ús 
que hom en faci. Igual, doncs, que amb les antigues obres d'art, cal que el 
nom de Déu sigui glorificat amb aquests nous invents,

l'Apòstol: "Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles" (He 13,8). (IM 24)

SANTA MARIA DE RIPOLL : SANT JOSEP 

5224 

PETICIÓ DEL MINISTERI DIACONAL 

El seminarista Jorge Luis Salas Barriga 

que serveix pastoralment les parròquies 

ant Josep Obrer de 

Ripoll amb col·laboracions ocasionals a 

d’altres de l’Arxiprestat del Ripollès ha 

demanat al Sr. bisbe de Vic Romà 

Casanova i Casanova ésser admès al 

Ministeri Diaconal. Alegrem-nos d’aquest 

pas en la seva vida al servei de la 

VATICÀ II, ELS SETZE DOCUMENTS 
2. Decret sobre els Mitjans de Comunicació Social 

Inter Mirifica (IM) 
aprovat el 4 de desembre de 1963 

El mateix dia que s'aprovava la Constitució sobre la Litúrgia 
s'aprovava també aquest breu decret, que va passar força 
desapercebut. De fet, s'havia discutit en els intervals de les 
discussions dels grans documents, i amb no gaire 
entusiasme. D'ell s'ha dit que té poc l'aire general de mirada 
positiva i d'arrelament en la realitat que la resta del Concili va 
voler tenir... Tot i així, val a dir que l'inici i el final del 

que aquí reproduïm, tenen un molt bon to, i 
marquen una bona línia per acostar-se a aquesta realitat que 
ara és molt més potent que tot el que el Concili podia 

D'entre els meravellosos invents de la tècnica que, sobretot en els nostres 
temps, l'enginy humà, amb el favor de Déu, ha anat traient de les coses 
creades, la Mare Església accepta i impulsa amb particular atenció aquells 
que afecten principalment l'esperit humà i han obert camins nous per a 

el màxim de facilitat tota mena de notícies, idees i normes. 
D'entre aquests invents, destaquen aquells mitjans que, per la seva 
naturalesa, poden atènyer i moure no sols les persones individuals, sinó 
també les multituds i la humanitat sencera, com són la premsa, el cinema,la 
ràdio, la televisió i d'altres de semblants, que, per tant, amb raó poden ser 
anomenats mitjans de comunicació social. (IM 1) 

Aquest sant Concili (...) convida tots els homes de bona voluntat, sobretot els 
qui dirigeixen els esmentats mitjans, a mirar de fer-los servir únicament en bé 
de la societat humana, la sort de la qual cada vegada depèn més del bon ús 
que hom en faci. Igual, doncs, que amb les antigues obres d'art, cal que el 
nom de Déu sigui glorificat amb aquests nous invents, d'acord amb el que diu 

l'Apòstol: "Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles" (He 13,8). (IM 24) 

OSEP OBRER DE RIPOLL : 

713 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRIMERA PÀGINA WEB 
DEL MONESTIR DE 

RIPOLL 
www.monestirderipoll.cat 

Ben aviat podreu entrar-hi 

rebent una informació ben 

documentada en molts 

aspectes de la seva historia, 

cultura, vida artística, 

religiosa amb informacions 

de la vida setmanal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 
MARÇ 2014 

DIUMENGE, 23 – DIUMENGE III DE QUARESMA – 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.  

Josep Moreno i Josefina Folcrà. 
Esposos Salvador Martín i Maria Casals. 
Josep Areñas. 
Josep Guix i Ramona Puigcorbé. 
Manel Anfruns i Paquita Guix 
Josep Canals i Nuria Casas. 
Joan Saña. 
Núria Guix i família. 
Antònia i alumnes. 
Matías Morant. 
Esposos Rafael Juli i Encarnació Danés. 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
Nuria Guix i pares. 
Josep Tubau. 

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

Carme Capdevila. 
DILLUNS, 24–  SANTA CATERINA. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
DIMARTS, 25–L’A NUNCIACIÓ DE LA MARE DE DÉU. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Maria Carbonell Verges. 

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

Teo García Santos (6 aniversari). 
DIJOUS, 27– SANTSRUPERT I LIDIA. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Silvestre Ricart, Montserrat Carbonell i Elisa  
           Comas. 

DIVENDRES, 28– SANTS DOROTEU I CASTOR. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Manuel Molina Arjona. 

DISSABTE, 29–  SANT SEGON. 
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 

Mn. Josep Sala Bach i germana Maria. 
Esposos Riu Plana – Bertran Soler. 

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

Antonio Folcrà i Maria Mitjà. 
Joan Folcrà i Teresa Ylla. 
Mario Mitjà i Concepció Balcells. 
Josep Guardia i fill Josep. 
Gregoria Montero (1 aniversari). 

 

PREGÀRIA DEL REFEU-NOS 
ADREÇADA A SANTA MARIA 

Santuari del Refet (prop de Tàrrega) 
Refeu-nos cada dia en el nostre caminar en la fe. 

"feliç tu que has cregut" (Lc.1,45) 

Refeu-nos cada dia en l'esperança i recerca de Déu. 
"fill, el teu pare i jo t'estem buscant amb ànsia" (Lc. 2, 48) 

Refeu-nos cada dia en l'entrega a Déu, i per Déu als germans. 
"I va infantar el seu fill primogènit i el posà en una menjadora" (Lc. 2,7) 

Refeu-nos cada dia en la fortalesa esperançada i oferiment generós en les proves. 
"S'estava prop de la Creu de Jesús la seva Mare" (Jo. 19, 25) 

Refeu-nos cada dia en la tasca de sembrar pau i alegria. 
"Feu tot allò que Ell us digui" (Jo.2,5) 

Refeu-nos cada dia en la missió de donar un autèntic testimoni de cristians. 
"Per això el nadó serà sant, serà anomenat fill de Déu" (Lc. 1,35) 

Refeu-nos cada dia en el compliment Fidel, jovial i generós de la voluntat del Pare. 
"Heus aquí l’esclava del Senyor, que es faci en mi segons la vostra Paraula" 
(Lc.1,28). 

Refeu-nos cada dia en regraciar l'amor de Déu per tots els dons de la naturalesa i 
de la gràcia. 
"La meva ànima magnifica el Senyor" (Lc. 1, 46) 

Refeu-nos cada dia en entonar-vos lloances amb tots els vostres fills. 

CURSET DE PREPARACIÓ MATRIMONIAL 
Dies 26, 27, 28 de març de 2014. 
A les 21 hores del vespre. 
Lloc: sala “Pau VI”, Rectoria C/ Dr. Raguer – Ripoll. 

Inscripcions: telèfon 972 70 02 43. 

CONSIGNES QUARESMALS 
(a més de les clàssiques) 

El dejuni que Déu vol: 

- Que deixis de "mossegar" el proïsme en les teves converses. 

- Que no "devoris" ningú menjant-li la fama o els béns. 

- Que no facis despeses supèrflues. 

- Que les teves inversions les posis al compte corrent dels pobres. 

- Que ofereixis el teu temps a qui t'ho demani. 

- Que prefereixis servir a ser servit. 

- Que tinguis fam i set de justícia. 

- Que et comprometis en la lluita contra tota marginació. 

- Que vegis en tota persona un germà. 

- Que vegis en el pobre i en el que pateix un sagrament de Crist. 

La cendra que Déu vol: 

- Que no et consideris amo de res, sinó humil administrador. 

- Que no et gloriïs dels teus talents i els posis al servei dels altres. 

- Que no et creguis sant o gran, perquè de sant i de gran només n'és 
Déu. 

- Que cremis el teu orgull i el teu egoisme i et tornis més servicial. 

- Que no et deprimeixis ni t'acovardeixis, perquè Déu és la teva victòria. 

- Que visquis el moment present sense pors ni enyorances. 

- Que estiguis sempre obert a l'esperança. 

- Que siguis senzill i humil en el tracte amb els altres. 

- Que resis i escoltis amb fe la Paraula de Déu. 

L'abstinència que Déu vol: 

- Que no siguis esclau del consum, dels jocs, de la moda, del mòbil. 

- Que t'abstinguis de tanta televisió. 

- Que no siguis esclau ni del sexe, ni del tabac, ni de la beguda, ni de 
res. 

- Que t'abstinguis de tota violència. 

- Que t'abstinguis de tota paraula feridora o difamatòria. 

- Que evitis tot desig de venjança o de rancúnia. 

(D'uns textos rebuts de Mèxic i Argentina) 

 

"L'amor verdader unifica tots els elements de la persona i es 
converteix en una llum nova cap una vida gran i plena" 

Lumen Fidei, 27 


