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DIUMENGE, 11 
MAIG2014. 

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 Secretariat Interdiocesà de Joventut
la trobada que convoca a tots els adolescents i joves del Principat i les Illes a pregar i 
reflexionarconjuntament. Enguany la trobad

Inscripcions a les Parròquies

AL CLAUSTRE DEL MONESTIR PRESENTACIÓ 
DE LA PÀGINA WEB

Divendres, 15 maig 2014, a les 19 hores al claustre: 
presentació de la pàgina web del Monestir de Ripoll.

Hi resteu tots convidats!

PARRÒQUIA SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL
El nostre agraïment a l’Agrupació Recreatiu
Josep Obrer de Ripoll, pel seu gest pòstum, abans de 
dissoldre’s després de 20 anys de servei, entrega i dedicació 
a la Vila Comtal de Ripoll, ha fet donació a la parròquia qu’els 
ha acollit de 1329 euros pel cost de “gas
equipaments i 1389’88 euros per reparacions diverses. Us 
restarem eternament agraïts amb un record inesborrable per 
la vostra generositat. 

SANTA MARIA DE RIPOLL : SANT JOSEP 

5231 

APLEC DE L'ESPERIT 2014 
El Secretariat Interdiocesà de Joventut organitza el proper 7 de Juny, una nova edició de 
la trobada que convoca a tots els adolescents i joves del Principat i les Illes a pregar i 
reflexionarconjuntament. Enguany la trobada es farà a Banyoles. 

Inscripcions a les Parròquies i Arxiprestat del Ripollès. Tel. 972 70 02 43 

AL CLAUSTRE DEL MONESTIR PRESENTACIÓ 
DE LA PÀGINA WEB 

maig 2014, a les 19 hores al claustre: 
presentació de la pàgina web del Monestir de Ripoll. 

Hi resteu tots convidats! 

FESTA MAJOR DE RIPOLL
Sant Eudald

Patró de la Vila Comtal
Diumenge, 11 de maig de 2014, 
Missa solemne a les 11 del matí, 
al Monestir presidida per Mn. 
Josep Sala Subirana, fill de Ripoll, 
rector de Santa Maria de 
Camprodon i Sant Esteve de 
Llanars. 

 

PARRÒQUIA SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL 
El nostre agraïment a l’Agrupació Recreatiu-Cultural de Sant 
Josep Obrer de Ripoll, pel seu gest pòstum, abans de 
dissoldre’s després de 20 anys de servei, entrega i dedicació 
a la Vila Comtal de Ripoll, ha fet donació a la parròquia qu’els 

329 euros pel cost de “gas-oil” temple i 
equipaments i 1389’88 euros per reparacions diverses. Us 
restarem eternament agraïts amb un record inesborrable per 

PARRÒQUIA SANTA MARIA DE RIPOLL
El nou baptisteri de Santa Maria de Ripoll ornamentat amb ferro 
per l’artista Domènec Batalla, de 
Tubau Espelt el dia 27 d’abril de 2014. Aquest mateix dia es varen 
rebre el Sants Olis exposats en el nou baptisteri.

OSEP OBRER DE RIPOLL : 
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organitza el proper 7 de Juny, una nova edició de 
la trobada que convoca a tots els adolescents i joves del Principat i les Illes a pregar i 

FESTA MAJOR DE RIPOLL 
Sant Eudald 

Patró de la Vila Comtal 
Diumenge, 11 de maig de 2014, 
Missa solemne a les 11 del matí, 
al Monestir presidida per Mn. 
Josep Sala Subirana, fill de Ripoll, 
rector de Santa Maria de 
Camprodon i Sant Esteve de 

PARRÒQUIA SANTA MARIA DE RIPOLL 
El nou baptisteri de Santa Maria de Ripoll ornamentat amb ferro 
per l’artista Domènec Batalla, de Ripoll fou beneit pel rector Melitó 
Tubau Espelt el dia 27 d’abril de 2014. Aquest mateix dia es varen 
rebre el Sants Olis exposats en el nou baptisteri. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

MAIG - 2014 

DIUMENGE, 11 – IV de Pasqua – Cicle A. 

Sant Eudald, màrtir. 

09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll. 
 

10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn. 
11:00 matí: Santa Maria de Borredà.  

Ramón Puig Saña. 
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.  

Festa patronal de la Vila comtal de Ripoll, solemne 
Missa concelebrada i presidida per Mn. Josep Sala 
Subirana, natural de Ripoll i rector de Santa Maria de 
Camprodon i de Sant Esteve de Llanars, cant dels 
goigs, benedicció del cotó i distribució, bes de les 
relíquies. 

Esposos Eudald Dachs i Caterina Santanach. 
Famílies Sirvent. 
Remei Teixidor Puigcorbé. 
Dolors Franquesa Bartolich. 
Carme Coromina Mill. 
Modesta Morera Monzó. 
Esposos Antoni Tayant i Maria Perarnau. 
Esposos Lluís Planas Soler i Maria Roget Puigdemunt i 
filla Concepció Planas Roget. 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
Maria Pons Casademunt. 

13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 
Jaume Carbonell Noguera. 

DILLUNS, 12 –  SANT PANCRAÇ . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Carme Coromina Mill. 
DIMARTS, 13 – MARE DE DÉU DE FÁTIMA. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Carme Coromina Mill. 

DIMECRES, 14 – SANT MATIES. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Esposos Joan Folcrà i Teresa Ylla. 
Carme Coromina Mill. 
Modesta Morera Monzó (5è aniv.) 

DIJOUS, 15– SANT ISIDRE. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DIVENDRES, 16– SANTA GEMMA GALGANI . 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Carme Coromina Mill. 
Família Moreno – Serra. 

DISSABTE, 17 –  SANT PASQUAL BAILÓN . 
18:30 vespre: Santa Maria de Matamala. 
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 

Antonio Rexach Sans. 
Ramon Pujol Rota (1è Aniv). 

20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
 

20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Marisol Pons Planell (7è aniversari). 
Carme Coromina Mill. 
Esposos Montserrat Juli Danés i Enric Mas. 

 
EL CAPTAIRE I ELS DOS RELIGIOSOS 

Explicava un ancià amb més de cent tardors sobre les seves espatlles que, en certa etapa 
de la seva vida, els seus escassos mitjans per subsistir no li arribaven ni tan sols per menjar, 
raó per la qual es va veure empès a demanar almoina. En tan crítica situació, un matí es va 
posar a pidolar a la porta d'un monestir, els monjos del qual eren també molt pobres. 

Veient sortir dos religiosos del temple, va aprofitar per demanar-los ajuda. Un d'ells va 
buscar a les butxaques i en no trobar cap moneda, li va regalar la seva túnica, dient-li que 
era de fina seda i que podia vendre-la a bon preu a un sastre, el qual, sens dubte, en podria 
treure almenys una dotzena de mocadors. L'altre monjo, en canvi, es va estendre a en 
instruccions de com podria trobar treball. 

I afegia l'ancià que, en tornar després de molts anys al monestir com a pelegrí, li van dir que 
aquells dos monjos havien mort. El de la túnica, en olor de santedat; l'altre, molt recordat 
també després d'haver arribat a exercir el càrrec d'abat, per haver administrat amb perícia 
els cabals i haver assolit el monestir el seu màxim esplendor econòmica. 

Per reflexionar 

• La història es podria entendre com dirigida a monjos i eclesiàstics. 

SANT PERE DE GOMBRÈN 
Festa de Sant Francesc Coll Guitart i festa de la gent gran del poble. Diumenge dia 18 de 
maig de 2014 a les 13 hores.Missa solemne amb cant dels goigs, sorteig del pernil obsequi  
del senyor rector. 

SANT MARTÍ D’ARMÀNCIES (CAMPDEVÀNOL) 
Sant Eloi 

Diumenge, 25 de maig de 2014 a les 11’30 matí.Missa solemne cantada i benedicció. 

PREPARACIÓ PRIMERES COMUNIONS 
• Sagrament de la penitencia al Monestir. 

Dilluns, 19 maig a les 17 hores tarda. 

• Sant Cristòfor de Campdevànol. 
Divendres, 23 maig a les 17’15 tarda. 

• Sant Josep Obrer de Ripoll. 
Dimarts, 20 maig a les 18 hores. 

TORNAR A CREURE 
Divendres, 23 maig 2014 a les 21 hores. – Rectoria.C/ Dr. Raguer, 12 Ripoll. 

AMOR 
«Germans, perseguiu l'amor», deia al sermó 350 sant Agustí, perquè: 

L'amor és el vincle dolç i saludable de les ments. Sense amor, el ric és pobre, i amb amor, el 
pobre és ric. 
L'amor dóna resistència en les adversitats. 
L'amor dóna moderació en la prosperitat. 
L'amor és fort en les proves dures. 
L'amor és alegre en les bones obres. 
L'amor és confiat en la temptació. 
L'amor és generós en l'hospitalitat. 
L'amor és alegre entre els veritables germans i és pacientíssim entre els falsos germans. 
L'amor és la vida dels qui moren. 
L'amor fa el bé enmig de l'odi. 
L'amor se sent confiat enmig dels insults. 
L'amor és Púnic que no oprimeix la felicitat aliena. 
L'amor enmig de la ira és plàcid. 
L'amor entremig de les insídies és innocent. 
L'amor enmig de la maldat plora. 
L'amor enmig de la veritat respira. 

 

AL MÀRTIR SANT EUDALD 
D'aquesta vila, sant Eudald, Patró: cada any veniu amb xiscladissa d'ales despertant 
un neguit primaveral que és flam i festa, contrapàs i dansa. D'aquesta vila, sant Eudald, 
Patró: que al cor desperti el dring de les campanes companyones del bust martirial i 
esclati un himne d'alegria a l'ànima! 

Amic dels ripollesos, sant Eudald: vós que sabeu senders de moltes aigües, vós que 
heu obert la boca a tantes fonts, que desféu en consol les nuvolades... Amic dels 
ripollesos, sant Eudald: que el doll inesgotable de la gràcia sadolli aquesta vila que 
estimeu! Que mai no estigui sec el pou de l'ànima! 

Dels ripollesos venerat Patró que de Ripoll n'heu fet la vostra pàtria; que ens coneixeu 
a bastament: mil anys que, ni en la culpa, no ens gireu la cara...! Dels ripollesos 
venerat Patró: vós que sou de l'Amor torxa abrandada, ensenyeu-nos amar Déu i 
Ripoll!I al cor poseu-nos una mica d'ànima! 

 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
Ester Carbó Trias i Jonathan JashAldunate Vera (Santa Maria de Ripoll). 


