DIUMENGE, 6
ABRIL2014.

NUM.

SANTA M ARIA DE RIPOLL:

155

5226

•
Feiners

Segurament ja no passa enlloc allò que, en el moment de
començar la Litúrgia de la Paraula, el celebrant demana si hi
ha algun voluntari que vulgui sortir a llegir les lectures;
realment era un signe de poca valoració de la Paraula de
Déu i del ministeri del lector.
Però sí que passa que, aquell que ha de sortir a proclamar una lectura de la Paraula de
Déu, no se l'ha preparada prèviament, amb la qual cosa és ben fàcil que s'entrebanqui
amb alguna paraula o amb l'entonació d'alguna frase. Cal, doncs, preparar la lectura
lect
abans de sortir a llegir-la,
la, encara que sigui amb el full dominical o alguna altra publicació;
així sabrem si és llarga o curta, a quin gènere literari respon, si hi ha alguna paraula o
expressió difícil I encara millor si es pot preparar, uns minuts abans
a
de començar la
celebració, en el mateix ambó; així podrem fins i tot veure si la lectura està tota a la
mateixa pàgina del leccionari, o si hem de passar pagina. Com menys improvisat, segur
que surt millor!

Dilluns:
17:00 tarda:
Cada 15 dies: Casal avis de
Ripoll.
Cada 15 dies: Residència
dels avis de Campdevànol
Dimarts, dijous, divendres i
dissabte:

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

715
PREPARAR-SE LESLECTURES
RES ABANSDE
A
SORTIR A LLEGIR

HORARI DE MISSES

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

SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL:

ESCOLTA'M, DÉU MEU
Déu té una gran amnèsia per al mal, i
un gran record per al bé.

PETICIÓ DE PERDÓ
Compadiu-vos
vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant;
vós que sou tan bo, esborreu les meves
faltes;
me ben bé de les culpes,
renteu-me
purifiqueu-me
me dels pecats.
Vós estimeu la veritat al fons del cor,
dintre de mi m'ensenyeu a tenir seny.
Aspergiu-me
me amb hisop, que quedi pur;
renteu-me,
me, i seré més blanc que la neu.
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llanceu de la vostra presència,
ni em prengueu el vostre esperit sant.
La víctima que ofereixo és un cor penedit;
un esperit que es penedeix,
vós, Déu meu, no el menyspreeu.
Obriu-me
me els llavis, Senyor, i proclamaré la
vostra lloança.
(Salm 51).

COM
VISITAR
I
ACOMPANYAR
ELS
MALALTS

Pregària trobada a la butxaca d'un soldat desconegut mort durant la II Guerra
Mundial.
Escolta'm, Déu meu, jo mai no he parlat amb tu! Avui voldria saludar-te.
saludar Com va, això?
No sé si ho saps, em deien que no existies, i jo, pobre de mi, vaig creure que era veritat.
Mai no havia mirat la teva gran obra, però ahir, des d'aquell cràter que va fer un obús,
vaig veure el teu cel ple d'estrelles i vaig comprendre que m'havien enganyat.
Ja és ben curiós:
en aquest terrible infern he trobat la llum per mirar la teva Faç.
Després d'això no tinc gaires coses per dir-te,
sinó només que estic content d'haver-te
te conegut.
Després de mitjanit hi haurà ofensiva,
però no tinc por. Sé que tu vetlles.
El senyal! Bé, Déu meu, me n'he d'anar...
T'he agafat afecte...
Et voldria dir encara que, com ja saps, laa lluita serà dura,
i potser aquesta nit trucaré a la teva porta.
Encara que mai no havíem estat amics.
deixaràs entrar si vinc a veure't?
Mira, estic plorant.
Veus, Déu meu? Estic pensant que ja no sóc dolent.
Bé, Déu meu, me n'haig d'anar. Bona sort! És estrany, però ara ja no em fa por la mort.
SOLDAT ANÒNIM
† (1944?)
EiV. 114
Ensenya'ns a pregar

INTENCIONS DE LES
ABRIL 2014
DIUMENGE, 6 – DIUMENGE DE PASSIÓ – CICLE A.
09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.
10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn.
Per X. J. i M.
11:00 matí: Santa Maria de Borredà.
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Consol Gardella i Miquel Vilardell.
Ramon Ventura i EudaldaBancells.
Dolors Franquesa Bertolic de R.Sala.
Esposos Josep Arqués i Josefa Costa.
11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol.
13:00 matí: Santa Maria de les Llosses.
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona.
Jaume Pujol i Teresa Massachs.
DILLUNS, 7 – SANT SADURNÍ.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIMARTS, 8 – SANTS AMANSI I DIONÍS.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIMECRES, 9 – SANT MARCEL.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIJOUS, 10 – SANT EZEQUIEL.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Esposos Ignasi Fossas i Josefa Estebanell.
DIVENDRES, 11 – SANT ESTANISLAU.
18:00 VESPRE: ROSARI AL SANT CRIST I VERGE DELS DOLORS.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Famílies Sirvent.
Esposos Joan Rexach i Dolors Sirvent.
DISSABTE, 12 – SANT JULI.
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
Antonio Rexach Sans.
20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol.
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Pilar Uñó.

EL TESTIMONI PERSONAL DEL MALALT
El testimoni personal del malalt és una cosa que el visitador ha de tenir molt en compte; l'ha
d'escoltar pacientment i rebre'l com un regal que se'ns dóna.
Aquest testimoni pot semblar de vegades exagerat, no ser objectiu, però:
•
•

•

Hem de tenir com a cert que el malalt diu el que sent. Només qui pateix és capaç
d'expressar, millor o pitjor, el que passa en aquests moments.
Ens hem de preguntar què busca o què li passa per poder percebre la seva situació:
- de vegades serà la soledat, el desencís, la tristesa, el dubte, la por...;
- altres vegades la incapacitat per resistir el dolor físic o psíquic;
- potser la humiliació que sent davant les seves limitacions...
No s'han d'infravalorar aquestes manifestacions del malalt; s'han d'acollir i admetre i
acostar-se al malalt com «un misteri» que, de vegades, ni ell mateix comprèn.

És possible també que el malalt no vulgui parlar, bé perquè no sigui encara el moment o bé
perquè rebutja l'ajuda del visitador. En aquest cas, hem de respectar la seva llibertat, no
insistir, ni molt menys forçar.
És bo demanar disculpes i seguir oferint la nostra amistat, no tancar totalment la porta de la
possible relació. Per exemple: utilitzar el telèfon per interessar-nos ocasionalment per ell;
preguntar a algun familiar conegut per la seva situació, demanant-li que el saludi de part
nostra, etc.
No hem d'oblidar mai que la nostra tasca és ser amics, servidors... Hi som per ajudar i
acompanyar, mai per molestar, sent transmissors de l'esperança cristiana, ja que som fils
conductors de l'Amor guaridor de Déu.

CREDO QUARESMAL
Crec en el Déu Bo i en l'oportunitat que ens dóna de retrobar l'autèntic sentit del nostre
ésser.
Crec en aquest camí il·lusionant i exigent que m'apropa a la Festa del Misteri Pasqual.
Crec en la infinita Misericòrdia de Déuque m'ofereix, un altre any, l'oportunitat de la
conversió.
Crec en l'Esperit Sant, motor últim del meu caminar, gràcies a la seva força i a l'impuls que
em dóna per ser.
Crec en el camí de la Creucom a instrument per deslliurar-me de les meves febleses.
Crec profundament en l'entrega amorosa de Déu, que es va donar totalment per mi sense
exigir-me cap resposta.
Crec que la Pasqua em transformarà i m'impulsarà a viure com a fill salvat.
Crec en l'Església, que peregrina en el món, una església d'homes i dones lliures i pecadors.
Crec en la comunitat de persones tocades per l'Amor de Déu, convocada per la Paraula que
és Vivent.
Crec en tots els homes i dones que lluiten pel Regne sense esperes.
Crec en el Fill de l'home, que confia infinitament en nosaltres, Ell que és la Llum, el Foc i
l'Aigua que ens renova.
Crec en un Déu que ens comprèn i ens espera, que ens estima i ens alimenta.
Crec en la possibilitat de col·laborar en la construcció del Regne, perquè confio en el meu
creador i en la Bondat del seu Amor.
Amén.
Manuel Juárez.

PROCLAMES MATRIMONIALS
-

Francesc Xavier Bonada Tenas i Olga Tenas Marquet de Santa Maria de
Ripoll.
Adam Marischuk (Holy Child Parish (Summerland) Canadà i Silvia
Subirana Surroca (Santa Maria de Ripoll).
Miquel Ruiz Espinosa i Silvia Vallfondra Fabregat de Santa Maria de
Ripoll.
Xavier Sadurní Roque i Nati Rovira Canudas (de Sant Cristòfor i Sant
Llorenç de Campdevànol).

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
Barcelona (Barcelonès)
-

-

Valors històrics, culturals i populars del santuari: La primitiva
església fou erigida en 1249-67, ampliada els segles XIV i XV i renovada
totalment en 1765-75. Té una façana de planta corbada amb ornaments
esculturals de Carles Grau. La cúpula fou construïda el 1888 i és
coronada amb una gran imatge de la Mare de Déu de la Mercè.
Després de l'exclaustració del 1835 el convent fou desamortitzat i
destinat primer a teatre i escola de declamació (1837) i, més tard, a
edifici de capitania general. L'església es convertí en parròquia en
substitució de l'antiga de Sant Miquel.
Accessos al santuari: Plaça Mercè
Principals festes que s'hi celebren: Aplecs, romeries i pelegrinatges.
24 de setembre.

Parròquies Santa Maria de Matamala i Les Llosses
Liquidació econòmica - 2013
DESPESES
Compres
Serveis (Reparacions, parallamps (Les Llosses), etc.)
Impostos
A Fons Comú Diocesà
Despeses financeres
Col·lectes enviades al seu destí + IVA del nou
parallamps
Total despeses
INGRESSOS
Celebracions i publicacions full
Lloguers patrimoni
Col·lectes i donatius.
Col·lectes per enviar al seu destí + IVA nou
parallamps
Total Ingressos
Saldo Final any 2012
Resultat exercici
Ingressos 2013
Despeses 2013
Resultat exercici
TOTAL ANY 2013 (dèficit)

716,40
3.405,85
49,78
1.584,59
75,35

euros
euros
euros
euros
euros

979,55
6.811,52

euros
euros

535,00
1.584,59
1.039,70

euros
euros
euros

979,55
4.138,84

euros
euros

1.697,08

euros

4.138,84
-6.811,52
-2.672,68
-975,60

euros
euros
euros
euros

