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DIUMENGE, 30 
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 

 

Un noi plorava desconsoladament perquè va trobar la seva estimada tortuga 
a l'estany cap per avall immòbil, sense vida.Els pares, en veure'l tan 
li van dir que li farien un funeral ben bonic, que li comprarien el millor taüt 
folrat de seda, que li farien una làpida amb el nom de la tortuga gravat i que 
podria escriure-hi paraules d'amor...I, com que als nois els pots treure del 
dolor amb una bona proposta, el nen va deixar de plorar i es va entusiasmar 
amb els preparatius del funeral. Quan tot va estar disposat, es van acostar a 
l'estany a buscar el cos de la tortuga i, per a sorpresa de la família, la tortuga 
no hi era. El nen va recórrer
seva tortuga nedant plàcidament.
Llavors furiós va cridar:

Per reflexionar. 
� Impressionant història del que pot ser el cor humà: començar per una 

causa i acabar en una altra 
d'això a la guerra, a la política i … a la nostra vida personal?

� La història sembla posar en dubte l'actuació dels pares. Què els podríem 
respondre a aquests pares?

Santa Maria de Vidabona resta enderrocada des de fa mes de 
50 anys, pel que correspon a la volta i façana romàniques. Hi ha 
documents que parlen de la seva existència l’any 1044 i de 
1092, un testament de Bernat Joan, senyor d’Ogassa i de la 
Clusa, fent donacions a di
Ripoll. 

De moment s’està fent l’inventari de la 
mateixa. Explicava Tomás Raguer que 
Santa Maria de Vidabona i Sant Julià 
de Saltor anaven juntes i eren les 2 
parròquies més petites del Bisbat.

La imatge es conserva al 
Museu Episcopal de Vic des 
del l’any 1969. 

GOIGS 
"Des del cim de Vidabona
on teniu penjat el niu, 
feu-nos l'anima serena 
i l'amor a Déu,més viu."

...El nostre pa de cada dia, doneu
Doneu-nos avui la ració del soldat,

l'aliment del pelegrí.
Doneu-nos el pa necessari, el pa d'avui,

perquè el preparàreu ahir,
el necessitem per a demà.

Doneu-nos el pa de la jornada,
evitem així més imped
per tal que puguem córrer
vers Vós, 
vers els nostres: amb celeritat,

amb decisió,
amb amor...

SANTA MARIA DE RIPOLL : SANT JOSEP 

5225 

LA TORTUGA 
Un noi plorava desconsoladament perquè va trobar la seva estimada tortuga 
a l'estany cap per avall immòbil, sense vida.Els pares, en veure'l tan angoixat, 
li van dir que li farien un funeral ben bonic, que li comprarien el millor taüt 
folrat de seda, que li farien una làpida amb el nom de la tortuga gravat i que 

hi paraules d'amor...I, com que als nois els pots treure del 
una bona proposta, el nen va deixar de plorar i es va entusiasmar 

amb els preparatius del funeral. Quan tot va estar disposat, es van acostar a 
l'estany a buscar el cos de la tortuga i, per a sorpresa de la família, la tortuga 
no hi era. El nen va recórrer amb la mirada tot l'estany i a l'altra punta veu la 
seva tortuga nedant plàcidament. 
Llavors furiós va cridar:— Matem-la! 

Anthony de Mello. 

Impressionant història del que pot ser el cor humà: començar per una 
causa i acabar en una altra totalment diferent... No passa alguna cosa 
d'això a la guerra, a la política i … a la nostra vida personal? 
La història sembla posar en dubte l'actuació dels pares. Què els podríem 
respondre a aquests pares? 

PARRÒQUIA I SANTUARI SANTA MARIA DE VIDABONA
de Vidabona resta enderrocada des de fa mes de 

50 anys, pel que correspon a la volta i façana romàniques. Hi ha 
documents que parlen de la seva existència l’any 1044 i de 
1092, un testament de Bernat Joan, senyor d’Ogassa i de la 
Clusa, fent donacions a diverses esglésies i a Santa Maria de 

De moment s’està fent l’inventari de la 
mateixa. Explicava Tomás Raguer que 
Santa Maria de Vidabona i Sant Julià 
de Saltor anaven juntes i eren les 2 
parròquies més petites del Bisbat. 

La imatge es conserva al 
Museu Episcopal de Vic des 

 
es del cim de Vidabona 

 
i l'amor a Déu,més viu." 

Ripoll celebra novament, el cap de setmana 
del Diumenge de Passió, les 40 hores de 
pregària al Monestir, que va engendrar el 
mercat al seu entorn perquè les famílies 
vivien a les cases de pagès, i tota la 
comarca podien intercanviar els seus 
productes, pro
amb en el comprar, vendre i negociar. Els 
mercats sempre tenen èxit perquè responen 
a les necessitats i a la trobada e intercanvi 
de fruits. Motius per sortir de casa trencant 
la rutina dels problemes diaris. Ara bé, no 
descuid
per retrobar
la llibertat, el treball. La nostra fe i els 
nostres valors autèntics com a persones, 
com a família i com a poble. Davant del qui 
és el “Pa de la Vida” exposat a la Capella 
de l’Eucaristia podem demanar una vida 
nova per les necessitats pròpies i dels 
altres, donant gràcies, pregant. Es Jesucrist 
centre de la nostra existència qui ens acull, 
ens mira i ens apropa al Pare per ajudar
nos i preparar
Reservem una visita per a meditar, 
contemplar i pregar.

...El nostre pa de cada dia, doneu -nos -el avui....  
nos avui la ració del soldat, 

l'aliment del pelegrí. 
nos el pa necessari, el pa d'avui, 

perquè el preparàreu ahir, 
el necessitem per a demà. 

nos el pa de la jornada, 
evitem així més impediments 
per tal que puguem córrer 

vers els nostres: amb celeritat, 
amb decisió, 
amb amor... 

Santa Maria de Vidabona (Ogassa)

Fotografia: Jordi Castellet (març 2014)
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PARRÒQUIA I SANTUARI SANTA MARIA DE VIDABONA 

LES QUARANTA HORES AL 
MONESTIR 

Ripoll celebra novament, el cap de setmana 
del Diumenge de Passió, les 40 hores de 
pregària al Monestir, que va engendrar el 
mercat al seu entorn perquè les famílies 
vivien a les cases de pagès, i tota la 
comarca podien intercanviar els seus 
productes, produint-se un enriquiment mutu 
amb en el comprar, vendre i negociar. Els 
mercats sempre tenen èxit perquè responen 
a les necessitats i a la trobada e intercanvi 
de fruits. Motius per sortir de casa trencant 
la rutina dels problemes diaris. Ara bé, no 
descuidem el saber anar a la font de la vida 
per retrobar-nos amb el qui inspira la vida, 
la llibertat, el treball. La nostra fe i els 
nostres valors autèntics com a persones, 
com a família i com a poble. Davant del qui 
és el “Pa de la Vida” exposat a la Capella 
de l’Eucaristia podem demanar una vida 
nova per les necessitats pròpies i dels 
altres, donant gràcies, pregant. Es Jesucrist 
centre de la nostra existència qui ens acull, 
ens mira i ens apropa al Pare per ajudar-
nos i preparar-nos per al goig de la Pasqua. 
Reservem una visita per a meditar, 
contemplar i pregar. 

Sortireu reconfortats! 

Santa Maria de Vidabona (Ogassa) 

Fotografia: Jordi Castellet (març 2014) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

MARÇ 2014 

DIUMENGE, 30 – DIUMENGE IV DE QUARESMA – CICLE A.  

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

Josep Cortacans. 
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.  

Josep Masip Mateu. 
Esposos Joan Batlle i Ramona Santanach. 

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

 
DILLUNS, 31 – SANT AMADEU. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
 

ABRIL 2014 

DIMARTS, 1–SANTA BALBINA . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Esposos Frederic Colomer Masdeu i Maria 
Furadada Puig. 
Família Moreno Serra. 

DIMECRES, 2–SANT FRANCESC DE PAULA . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

DIJOUS, 3 – SANT SIXTE I RICARD. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

DIVENDRES, 4– SANTS BENET I AMBRÓS. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DISSABTE, 5– SANT VICENÇ FERRER. 

18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 
Esposos Josep Plana i Antonia Sellas. 

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

Josep Campasol i Montserrat Plans. 
Família Moreno Serra. 

Parròquia Sant Pere de Gombrèn 

Liquidació econòmica - 2013 

DESPESES 

   Compres 

 

2.016,17 euros 

   Serveis i activitats, reparacions Casal i pis 

Rectoria (teulada, etc.)   6.997,06 euros 

Taxes i Impostos 927,42 euros 

Fons Comú Diocesà 514,52 euros 

Despeses financeres 446,61 euros 

Col·lectes per enviar al seu destí 455,29 euros 

 

Total despeses 11.357,07 euros 

    INGRESSOS 

   Per serveis (full diocesà, celebracions, etc.) 1.932,44 euros 

Lloguers patrimoni 2.346,00 euros 

Rendes patrimoni 672,28 euros 

Aportacions (col·lectes, donatius, obres, 

calefacció) 3.203,82 euros 

Col·lectes per enviar 455,29 euros 

 

Total Ingressos 8.609,83 euros 

Resum econòmic 

  Saldo final 2012 6.864,92 euros 

    Resum exercici 2013 

  Saldo final any 2012 6.864,92 euros 

Ingressos 2013 8.609,83 euros 

Despeses 2013 

 

-11.357,07 euros 

Total any 2013 4.117,68 euros 
40 hores de pregària al Monestir de Ripoll 

Abril de 2014. 

HAN ENTRAT A LA CASA DEL PARE 
Parròquia Santa Maria de Ripoll. 

� Florenci Verbón Rius, 92 anys. 
� Joan Josep Muñoz Brangui, 65 anys. 
� Rosario Malagón Pérez, 78 anys. 
� Maria Pujol Fusté, 92 anys. 
� Maria Rodríguez Paz, 81 anys. 
� Manuel Fernández Montero, 86 anys. 
� Rosa Cutrina Sorinas, 84 anys. 
� Carlos Barceló Mach, 92 anys. 
� Carme García Rojas, 90 anys. 
� Jaume Casas Comas, 84 anys. 
� Francisco Cañizares Vega, 57 anys. 
� Antonia Martín Coma, 84 anys. 
� Josefa Peinado Ruíz, 88 anys. 
� Joaquín Pardo Salvat, 71 anys. 
� Jacinto Llagostera Dachs, 86 anys. 
� Eudald Bonet Puig, 56 anys. 
� Lluís Pujals Sayòs, 87 anys. 
� Teresa Solé Camps, 78 anys. 
� Àgueda Picart Masdemunt, 98 anys. 

Parròquia Sant Cristòfor de Campdevànol. 

� Josefa Sánchez Fernández, 77 anys. 
� Encarnación Jaén Olmo, 91 anys. 
� Josefa Sánchez Fernández, 77 anys. 
� Mariano Sanz Perelló, 97 anys. 
� Maria Domingo Gustar, 86 anys. 
� Maria Boatella Vilalta, 90 anys. 
� Maria Roque Viñas, 85 anys. 
� Miquel Basagaña Castany, 69 anys. 
� Rafael Rodés Avellanos, 87 anys. 
� Isabel Peinado Rodríguez, 84 anys. 
� Manuel Rey Giménez, 78 anys. 
� Lluís Espelt Viñas, 80 anys. 

Parròquia Sant Pere de Gombrèn. 

� Maria Àngels Domínguez Moreno, 80 anys. 

Parròquia Santa Maria de Les Llosses. 

� Pere Sirvent i Prim, 90 anys. 

 

Parròquia Sant Cristòfor de Campdevànol 
Primeres Comunions 

Reunió de Pares 
Dijous, 3 d’abril de 2014.         Hora: 9 del vespre. 
Lloc: Casal Parroquial. 

Consell Pastoral Interparroquial de Ripoll 
Divendres, 4 d’abril de 2014. 
Hora: 9 del vespre   :       Lloc: rectoria (sala Pau VI). 
 

Consell Pastoral Arxiprestal 
Dilluns, 31 de març de 2014. 
Hora: 9 del vespre: Lloc: rectoria (sala Pau VI). 

Trobada de professors de religió 
Dissabte, 5 d’abril 2014. Lloc: Seminari de Vic. 


