DIUMENGE, 4
MAIG2014.

NUM.

SANTA M ARIA DE RIPOLL:

159
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

5230

DIUMENGE, DIA 11 DE MAIG FESTA MAJOR
DE RIPOLL
Sant Eudald Patró de la Comtal Villa

Al Monestir Missa solemne
concelebrada, presidida per Mn.
Josep Sala Subirana fill de
Ripoll, rector de Santa Maria de
Camprodon i Sant Esteve de
Llanars.
Gravat antic de Sant Eudald

L'advocat en els parts difícils i en la sordesa.
sordesa Entre les
advocacions que tots els hagiògrafs assenyalen a Sant Eudald com
especial protector, dues mereixen especial menció: la seva protecció
en els parts difícils i pels pobrets sords.
En la vida del Sant llegim que va pregar per la muller d'aquell
escarceller que es trobava en perill de mort a causa d'un part molt
laboriós i la tradició ha fet arribar fins a nosaltres, també, el fet de la
casa d'El Cornut de Campdevànol
En el Folklore del Ripollès, trobem que era costum antiquíssim a
Ripoll de portar, les famílies, oli a la llàntia de Sant Eudald per a que
cremés davant les seves relíquies durant el part. També hi havia la
devoció antiquíssima, entre els nostres avantpassats, de què les
dones casades portaven una mida o cinta de Sant Eudald.
Actualment és, també, molt invocat en aquests moments perillosos.
Hem vist com les mares, seguint una antiquíssima consuetud,
després d'haver infantat, presenten llurs fillets al seu advocat excels,
pregant-lili la seva benedicció, com li canten, també, els goigs:
Reclamant
Reclamant-vos
les casades
enn els seus més vius dolors,
tot seguit reben socors
i amb sos fillets són deslliurades;
agraïdes us presenten

SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL:

719
PASQUA, LA VIDA QUE NO S'ACABA
Per celebrar la resurrecció de Jesús
no en tenim prou amb un sol dia. Per
això, ja de bon començament, els
cristians van voler dedicar un temps
llarg a recordar, una i altra vegada,
que Jesús viu enmig nostre, que ens
ha donat la seva vida, que ens ha
renovat i fet fills de Déu pel baptisme.
Per això, la Pasqua dura cinquanta
dies, durant els quals som cridats a
lloar Déu, a viure el gran goig de ser
cristians, i a transmetre a tothom, amb
la nostra manera de viure, la Bona
Bon
Nova de l'amor de Déu.
La Pasqua s'acaba amb el diumenge de la Pentecosta, en què celebrem
que la resurrecció de Jesús continua en nosaltres, i en l'Església, i en el
món sencer, per l'Esperit Sant, que és el mateix Esperit de Jesús que
se'ns ha donat.

ARXIPRESTAT DEL RIPOLLÈS
Agraïment a Mn. Josep Riera Justo
El dissabte, dia 5 d’abril a les 12 matí, es va celebrar la Missa exequial al
temple parroquial Santa Cecilia de Molló, concelebrada per molts
sacerdots amb la participació de molts amics i feligresos pel qui fou rector
d’aquesta parròquia Mn. Josep, també ho fou de Sant Miquel de Setcases
(lloc ha restat enterrat) i de Sant Julià de Tregurà.
La seva aportació en aquestes terres del Ripollès
Ripollè ha restat dins de
l’ensenyament al Institut de Ripoll i en la pastoral parroquial i arxiprestal.
Era un sacerdot molt enamorat de les muntanyes i la natura i durant anys
havia restat consiliari de l’agrupament Escolta “Cardenal Lluc” de Manresa.
El recordarem
darem per la seva dedicació i entrega al servei de tots els qui va
servir i acollir com a persona i sacerdot. Preguem per ell i conservem un
record ben agraït del seu pas per les nostres terres pirinenques i de
frontera. Ell sovint acompanyava amics a “Ull de Ter” a contemplar el
naixement humil i misteriós de l’aigua d’aquest riu fecund de vida. També
va a saber acompanyar a moltes persones a pouar i beure de les aigües
de la fe cristiana, per apropar-se
apropar al qui n’és la Font de la Vida eterna, el
Pare i Creador
ador de tots i de tot. Donem gràcies pel seu pas per l’Arxiprestat
del Ripollès.

el fillet que han infantat.
El cotó de Sant Eudald.. A la diada del Sant, es beneeix, a la funció
religiosa que se li dedica a la tarda, com a final
fina de la Novena, cotó
fluix, que el poble l'anomena «Cotó de Sant Eudald», i que utilitzen
els devots del sant patró per al guariment de varis mals, principalment
els de la sordesa i mal d’orelles. Antigament es feia tocar el cotó pel
propi crani de St. Eudald,
ald, ja que, com hom sap, el cap de Sant
Eudald no es troba amb les altres relíquies sinó dintre del mateix
crani de plata del bust, tenint una portelleta a la seva part posterior,
mitjançant la qual es posava en descobert la testa de Sant Eudald,
mes el Sr.r. Bisbe ho privà segellant la portelleta.
Avui, mentre els devots van a besar l'urna se'ls lliura el cotó dintre un
sobre que diu «Cotó beneït de Sant Eudald», cerimònia que es fa
després de la Novena.
Del llibre “Vida i Culte de Sant Eudald” del Dr. Ramon
Ramo Bonet Llach.

MONESTIR SANTA MARIA DE RIPOLL
al Claustre
C
Monacal
Presentació de la pàgina web:
web dijous, 15 de maig de 2014 a les 19 hores
del vespre, promoguda per la parròquia Santa Maria de Ripoll, Patronat
del Monestir i Bisbat de Vic. Presidirà el Sr. bisbe de Vic Romà Casanova i
Casanova.Hi
Hi resteu tots convidats.

Tu ets CÀRITAS.
Combat la pobresa
Cada primer cap de setmana de mes es poden deixar els aliments al
Monestir, Sant Josep Obrer i Sant Cristòfor de Campdevànol.

INTENCIONS DE LES
MAIG - 2014
DIUMENGE, 4 – III de Pasqua – Cicle A.
09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.
Mn. Joan Valls (5è aniv.)
10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn.
Per X. J. i M.
11:00 matí: Santa Maria de Borredà.
Maria Rota Vilalta.
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.
18è homenatge a la gent gran (Casal de la gent
gran de Ripoll).
Ramón Puigcorber Vergés i Carme Bonfill Solà.
Carme Corominas Mill.
Maria Pons Casademunt (6è aniv.)
11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol.
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona.
DILLUNS, 5– SANTA IRENE.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Carme Corominas Mill.
Família Moreno Serra.
DIMARTS, 6–SANT JOAN ANTE PORTAM LATINAM.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Carme Corominas Mill.
DIMECRES, 7– SANT QUADRAT
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Carme Corominas Mill.
DIJOUS, 8 – SANT ELADI.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Família Arias – Farregut.
Carme Corominas Mill.
DIVENDRES, 9– SANT HERMAS.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Josep Mª Moreno Fargas.
Carme Corominas Mill
DISSABTE, 10– MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS.
VIGÍLIA DE SANT EUDALD, MÀRTIR (NOVENA).
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
Esposos Josep Soler i Maria Bertran.
20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol.
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Carme Corominas Mill.
Maria Costa Fabré.
Pere Casas Francàs (19 aniv.)

Caramelles Campdevànol.
LES NOSTRES CORRANDES
Pasqua 2014
Corrandes, corrandes, corrandes volem cantar
només són coses que passen,
i ara... cal que esteu molt atents, anem a començar
L'edifici més alt que tenim, és el nostre campanar
el perill ve quan plou molt fort, i comença a llampegar.
Esteu tranquils que això ja està, tothom n'ha fet fotografies
esteu tranquils que això ja està, han reparat el parallamps.
Corrandes, corrandes...
Aquest any haurem de decidir, el futur del nostre país
tothom té dret a expressar, el que pensa de veritat.
Només volem poder votar, com fan els pobles democràtics
només volem poder votar i l'opinió poder expressar
Corrandes, corrandes.. .
Si un diumenge vols trobar-te gent, vine a passar-lo al torrent
veuràs l'ambient que sempre hi ha, uns per aquí i altres per allà.
I com si fos un donatiu, ens van deixant la porqueria
però ja ho sabem, ja ens ho han dit, que som un poble "Turístic".
Corrandes, corrandes.. .
Nostres cants avui fem ressonar, la Pasqua ja ha arribat
i volem dir cantant ben fort, que Jesús ha ressuscitat.
Cantem tots junts Caramelles, és l'alegria de la Pasqua
cantant tots junts ho passem bé i ens passegem tots pel carrer. Molt bé!
Caramelles 2014.
Parròquia Sant Cristòfor de Campdevànol.

QUÈ ÉS EL BAPTISME?
•

El baptisme és un sagrament: un signe visible -l'aigua i les paraules del celebrant-que
és signe alhora d'una altra realitat invisible però ben real: l'amor i la salvació de Déu.
El baptisme és el primer sagrament. Amb ell se'ns obren les portes de la vida cristiana i
entrem a formar part de l'Església, la comunitat dels seguidors de Jesucrist.
El baptisme ens fa fills de Déu. Amb el baptisme naixem a una vida nova, i vivim el goig
de tenir Déu per Pare.
El baptisme ens uneix a Jesucrist, ens fa germans seus, ens fa participar del seu misteri
pasqual: ens fa morir amb ell, ser sepultats amb ell, ressuscitar amb ell. Amb ell passem
de la mort del pecat a la seva vida per sempre.
El baptisme ens dóna l'Esperit Sant, que és la llum que ens il·lumina, la gràcia que ens
renova, la força que ens empeny a viure l'Evangeli i a estimar tothom.

•
•
•
•

ELS PADRINS
Una mica d'història.
La institució dels padrins va sorgir en l'Església primitiva en imposar-se el costum de batejar
els infants. Calia que algú, diferent dels pares, i que representa tant la família del qui ha de
ser batejat com la comunitat cristiana, es responsabilitzés del creixement en la fe de l'infant
batejat.
Criteris d'elecció dels padrins.

PREGÀRIA DE LA «FLOR D'AMETLLER»
Senyor,
quan, enmig de l'hivern,
veiem que les branques nues de l'ametller
es vesteixen de flors i de color,
endevinem ja la primavera a l'horitzó
i reneix l'esperança de vida nova.
Feu que els nostres ulls restin oberts
per a veure les flors del vostre amor
en la nuesa freda del sofriment.
Feu-nos-hi descobrir la vostra presència
perquè els nostres cors trobin en Vós
un nou alè de vida.

Els pares cal que facin ben seriosament l'elecció de bons padrins per als seus fills,
perquè el padrí no es converteixi en una institució de tràmit i pur formulisme.
A l'hora d'elegir-los els pares no s'han de deixar portar només per raons de
parentiu, d'amistat o de prestigi social, sinó pel desig sincer d'assegurar als seus
fills uns padrins que siguin capaços, quan calgui, d'influir eficaçment en l'educació
cristiana dels fillols.
¿Quants padrins?
Es pot tenir un sol padrí (home o dona) o dos padrins (home i dona).
Condicions per a ser padrí.
1.
2.
3.

Haver complert els 16 anys d'edat.
Tenir capacitat per a complir la missió pròpia del padrí i la Intenció de dur-la a terme,
Ser catòlic i haver rebut els tres sagraments de la iniciació cristiana; baptisme,
confirmació i eucaristia,

Funcions dels padrins.
1.

Juntament amb els pares, presenten a l’Església l'infant que ha de ser batejat.
Durant la celebració del baptisme són al costat dels pares i fan les tasques rituals

