DIUMENGE, 13
ABRIL2014.

NUM.

156

SANTA M ARIA DE RIPOLL:

5227

•
Feiners

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

Una cosa importantíssima que cal tenir en compte és que el malalt és evangelitzador,
•
•
•
•
•
•

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

perquè ens ajuda a ser realistes en aquest món actual, tan donat als somnis;
perquè ens ensenya a relativitzar alguns dels valors dominants a la nostra societat; la seva situació i testimoni poden ajudar-nos
ajudar
a formar la
nostra pròpia consciència pel que fa al que realment val la pena a la vida, per això la nostra escala de valors pot patir canvis;
can
perquè ens crida a viure i recuperar els valors fona-mentals
fona
ls de l'Evangeli (la gratitud i la gratuïtat, la força de l'amor, el lliurament en l'hora de
la prova);
perquè ens convida a la solidaritat humana, l'amor servicial, a ser sensibles davant la necessitat de l'altre, l'amor desinteressat;
desinte
perquè ens mostra el
el rostre de Jesús, Déu sofrent, que comparteix per amor fins i tot el dolor de l'home i així ens salva;
perquè ens testimonia l'esperança, la pau serena i fins i tot l'alegria en les diferents etapes de la malaltia.

LA FAMÍLIA DEL MALALT
La família és un factor
actor molt important. Els aspectes principals que el visitador ha de tenir en compte són:
•

Dissabtes
18:30 St. Josep Obrer

716
Com visitar i acompanyar els malalts?
EL MALALT EVANGELITZADOR

HORARI DE MISSES

Dilluns:
17:00 tarda:
Cada 15 dies: Casal avis de
Ripoll.
Cada 15 dies: Residència
dels avis de Campdevànol

SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL:

•

La família és qui més de prop viu els problemes del malalt. Es veu afectada també molt directament per
la malaltia. D'alguna manera podem dir que també la família emmalalteix
emmalalteix quan la falta de salut arriba a
un dels seus membres, ja que:
- apareixen problemes econòmics, de feina, de convivència, de dedicació...;
- trastorna els seus plans, el ritme de vida, es pot dir que la posa a prova...;
- es produeix inquietud, preocupació,
preocupac incertesa, i de vegades conflictes i desequilibris.
El visitador ha de ser molt conscient d'aquesta realitat, i ser comprensiu amb la família. No ha de jutjar. Ha de tenir present
prese que la resistència
i l'aguant tenen un límit.
El paper de la família és fonamental i insubstituïble, en moltes ocasions difícil de complir i de vegades esgotador.
El visitador ha de reconèixer aquesta dura realitat i pensar que ell hi és de passada, de visita, però la família continua les
le 24 hores, un dia i
un altre dia i de vegades
egades anys.
Pastoral de la Salut.

DAVANT LA CREU
Davant la creu em crides en la teva agonia.
Davant la creu em crides.
heus ací que m'entrebanco amb les paraules.
Perquè si dius: «davant»em demanes altrament, Senyor,
que miri la creu cara a cara i que l'abraci?
Si et miro, Senyor, i tu em mires,és una fornal d'amor el que en tu
veig,i el que veig en mi, Senyor, no és res.
Res,, no res, Senyor, sinó silenci. Un silenci buit.
Si tu l'emplenes es farà la llum en les tenebres.
tenebr
si en la creu t'abraço i tu m'abraces,el silenci, Senyor, és més
paraula.Davant la creu, Senyor, sóc aquí.
Davant la creu, Senyor, ja que tu ho vols.

CURSET PREMATRIMONIAL PER A PARELLES
Els dies 26,27 i 28 de març de 2014, a les 9 del vespre. Ha tingut lloc
a la rectoria (sala Pau VI) de la parròquia Santa Maria de Ripoll un
curset de preparació pel matrimoni.
Quasi totes les parelles son de Ripoll. El curset dirigit per Vida i
Família, ha restat molt positiu ajudant a prendre consciencia de molts
aspectes del compromís matrimonial, com a sagrament i
responsabilitat que cal acceptar per a formar la nova família dins la
societat i l’Església.
Han
an participat unes 12 parelles. Les que no han pogut venir
participaran a Manresa, Santuari de Montserrat, Girona o al Seminari
de Vic. Ara, després de signar el compromís davant del rector, faran
la corresponent preparació de la celebració del sagrament del
d
matrimoni per al dia del casament.

PARRÒQUIA SANTA MARIA DE MATAMALA
S’ha elaborat un projecte bàsic de reforç de la Casa Rectoral
del conjunt parroquial amb memòria, amidaments i pressupost.
Aquesta rectoria pel que fa a pis pel rector independent de la
Casa de Colònies en funcionament, necessita reconstruir de nou
el sostre de la planta, repicant totes les zones on apareixent
esquerdes,
rdes, descobrint l’obra de pedra, enguixant o arrebossant
moltes parets.
Es presenta una organització nova amb compartiments i acabats.
Tota la planta necessita una distribució d’espais adaptats i noves
instal·lacions.
El pressupost es de 70.185’76 euros + el 21% de IVA 14.739’01.
Seria molt important portar a terme aquesta obra, totalment
necessària degut a la situació actual de desfeta i degradació dels
materials pel pas dels anys, abans de que caigui com a passat en
tantes rectories.
Pel que fa al temple mereix un estudi a part per anar apartant
les aigües que penetren per sota els fonaments des del cementiri.
De moment s’han canalitzat algunes vessants de les teulades
amb diners de la parròquia que sempre està salvant, com pot la
situació d’aquest indret i d’altres equipaments parroquials de Les
Llosses.
Recordem que tenim 11 esglésies parroquials, que quasi totes
son romàniques algunes rectories amb teulades per anar fent el
manteniment i els cementiris corresponents sense descuidar els
campanars.

INTENCIONS DE LES

Joves de Vic.
SORTIDA A MONTSERRAT: VIA CRUCIS PER ADOLESCENTS I JOVES
DATA: dilluns sant, dia 14 d'abril.

ABRIL 2014
DIUMENGE, 13 – DIUMENGE DE RAMS – CICLE A.
10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn.

DESTINATARIS: adolescents (-+ 14/18 anys), grups de confirmació. (joves, com a monitors
o com a grup gran).
PREU: EI preu d'inscripció a l'autocar és de 5 euros.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

11:00 matí: Santa Maria de Borredà.
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Maria Teixidor Puigcorbé.
Esposos Josep Arqués i Antonia Manso.
Amanda Valcarce Valcarce.
Jaume Pujol i Aligué (17 aniversari).
Lluís Planas i Soler (1 aniversari).
Maria Roget i Puigdemunt.
11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol.
12:30 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.
Esposos Francesc Bertrán i Anna Miarons.
Teresa Rosell.
13:00 matí: Santa Maria de Matamala.
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona.
Dilluns, 14 – SANT VALERIÀ.
18:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Celebració penitencial comunitària.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Celebració de la paraula i l’Eucaristia amb vespres.
DIMARTS, 15 – SANTA ANASTÀSIA.
10:30 matí: Catedral de Vic (consagració dels Sants Olis).
Missa Crismal.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Esposos Maria Mitjà i Antonio Folcrà.
DIMECRES, 16 – SANTA ENGRÀCIA.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIJOUS, 17 – DIJOUS SANT. MISSA DEL SANT SOPAR DEL SENYOR I
VETLLA DE PREGÀRIA.
17:00 tarda: Santa Maria de Matamala.
17:00 tarda: Sant Julià de Vallfogona.
18:30 tarda: Sant Pere de Gombrèn.
19:00 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
19:00 vespre: Santa Maria de Borredà.
20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol.
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Esposos Ferrés – Canals.
Esposos Josep i Serafina (6 aniversari).
Esposos Prat i Fusté.
DIVENDRES, 18 – DIVENDRES SANT. CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ I MORT
DEL SENYOR.
17:00 tarda: Monestir Santa Maria de Ripoll.
17:00 tarda: Sant Julià de Vallfogona.
17:00 tarda: Sant Cristòfol de Campdevànol.
17:00 tarda: Santa Maria de Borredà.
18:00 tarda: Santa Maria de les Llosses.
19:00 tarda: Sant Pere de Gombrèn.
19:00 tarda: Sant Josep Obrer de Ripoll.
DISSABTE, 19 – VETLLA PASQUAL (SANT LLEÓ IX).
20:00 vespre: Sant Pere de Gombrèn.
20:00 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
Cant de caramelles.

20:00 vespre:Sant Cristòfol de Campdevànol.
Cant de caramelles.
21:00 vespre: Santa Maria de Borredà.
22:00 vespre: Santa Maria de les Llosses.
22:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.

Convé formalitzar la inscripció com més aviat millor. A partir del divendres a migdia,
només s'acceptaran inscripcions a l'autocar en la mesura que hi hagi places. Per
afavorir la formalitat en les inscripcions aconsellem a les parròquies fer la inscripció i
pagament de la mateixa algun dia previ a la sortida.
Cal portar el dinar.
Informació / inscripcions: Jaume (656 36 63 37 jaumecasamitjana@hotmail.com), Roser
(626 28 50 55 joves@bisbatvic.com).
Reforç del mur de la plaça de la Parròquia de Santa Maria de Matamala
S’ha portat a terme aquesta millora que comprometia la seguretat no solament dels vehicles
sinó també de les persones que participen a les celebracions litúrgiques i a les que disfruten
de la Casa de Colònies. Agraïm el finançament a càrrec de l’ajuntament de les Llosses.
Aquesta plaça molt ben arranjada i enllumenada, tenia els desperfectes de manca de
desaigües des de feia anys. Es una plaça que serveix de pàrquing, terrassa, plaça i mirador.
EL FULL DIOCESÀ AL BERGUEDÀ I RIPOLLÈS.
Us publiquem algunes xifres dels exemplars que rebeu algunes parròquies per a reflexionar i
meditar sobre la fam de lectura que tenim a cada parròquia. Penseu que costa molt de
prendre els fulls i deixar la nostra aportació de 0’50 cèntims a la corresponent caixeta.
Es un signe de Communió Diocesana, arxiprestal, interparroquial i de valoració de la
Comunitat cristiana.
Portem a casa els fulls, llegim i comentem la paraula de Déu els comentaris, les
informacions i preguem pels difunts, batejats, confirmats, casats, etc. i ara també per la
pàgina web podreu rebre algunes informacions.
Llistat de fulls per parròquies (es reben i els paguem però no sempre es venen en alguns
llocs).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sant Joan de les Abadesses
= 358 exemplars.
Santa Maria de Ripoll (Monestir) = 160 exemplars.
Sant Josep Obrer de Ripoll
= 55 exemplars.
Sant Pau de Segúries
= 120 exemplars.
Santa Maria de Camprodon
= 125 exemplars.
Sant Pere de Gombrèn
= 25 exemplars.
Santa Maria de Borredà
= 60 exemplars.
Sant Cristòfor de Campdevànol
= 45 exemplars.
Santa Maria de Matamala i les Llosses = 10 exemplars.
Sant Julià de Vallfogona
= 10 exemplars.
Sant Esteve de Llanars
= 15 exemplars.
Sant Miquel de Vilallonga del Ter = 10 exemplars.
Santa Eulalia de Berga
= 403 exemplars.
Sant Martí de Gironella
= 330 exemplars.
Santa Maria d’Avià
= 145 exemplars.
La Pobla de Lillet
= 85 exemplars.

Pren el full diocesà e interparroquial col·labora amb el teu donatiu generós – Mercès!

Parròquia Sant Cristòfor de Campdevànol
Liquidació econòmica - 2013
DESPESES
Compres (cera, flors, etc.)
Serveis (instal·lació gas rectoria i nou parallamps, reparacions i
conservació, gas, electricitat, etc.)
Impostos
A Fons Comú Diocesà
Despeses financeres
Retencions
Col·lectes enviades al seu destí
Total despeses
INGRESSOS
Per serveis (celebracions, publicacions, altres)
Ajut Portusach (instal·lació gas locals catequesi i nou
parallamps)
Aportacions (Col·lectes, donatius, loteria, etc.)
Col·lectes per enviar al seu destí
Total Ingressos
Saldo final any 2012
Resum exercici 2013
Ingressos
Despeses

3.903,34

euros

13.679,88
105,00
1.276,12
820,39
13,00
631,56
20.429,29

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

5.433,35

euros

8.000,00
5.785,64
631,56
19.850,55
-319,96

euros
euros
euros
euros
euros

19.850,55
-20.429,29

euros
euros

