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DIUMENGE, 27 
ABRIL2014. 

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 

 

Pasqua és la Festa Major de la 
comunitat dels cristians, de 
l'Església. El misteri pasqual és el 
principi de la nostra salvació i el 
model del camí que hem de 
recórrer al llarg de la nostra 
existència terrenal: camí 
d'alliberament i de revestir
nova condició de fills de Déu. Per 
això el poble cristià no en té prou, 
de celebrar aquesta festa durant tot 
un dia: necessita una tongada de 
cinquanta dies per a poder
celebrar degudament. De fet, 
Pasqua és celebrada durant tot 
l'any, especialment cada diumenge.

Hem subratllat la paraula celebrar. 
entrem dintre el misteri i no solament el vivim, sinó que ens el fem nostre 
o, potser més exactament la realitat salvadora s'empara de nosaltres i ens 
omple. Per això la celebració és signe de realitat alhora. És signe
salvació de Crist en nosaltres i en tots els homes; és la mateixa realitat 
que ens salva i ens congrega, després d'haver
Des d'aquest angle, la cinquantena pasqual esdevé un temps fort de la 
nostra vida cristiana. Potser 
estat salvats, no per fer penitència, encara que aquesta virtut s'ha de tenir 
molt present, sinó per viure en tota la dimensió i la intensitat del mot, la 
nostra salvació. Adquirir cada vegada més una consciència 
més vitalitzadora del que som en Crist, tant de cara a nosaltres mateixos, 
com de cara a la comunitat que ens sustenta, com també de cara a tot el 
món, enmig del qual som signes de salvació i de vida. No oblidem mai 
que som deixebles d'un ressus

 

MONESTIR SANTA MARIA DE RIPOLL
APADRINA UN DELS 1344 

ORGUE DEL MONESTIR
Web: orguederipoll.cat 

Compte: 00 81 0152 46 000 659 2072

Informació: parròquies Santa Maria de Ripoll.

Rectoria i Monestir. Tel. 972 700 293 i 972 704 203.

 

SANTA MARIA DE RIPOLL : SANT JOSEP 
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PASQUA 
Pasqua és la Festa Major de la 

cristians, de 
l'Església. El misteri pasqual és el 
principi de la nostra salvació i el 
model del camí que hem de 
recórrer al llarg de la nostra 
existència terrenal: camí 
d'alliberament i de revestir-nos de la 
nova condició de fills de Déu. Per 

e cristià no en té prou, 
de celebrar aquesta festa durant tot 
un dia: necessita una tongada de 
cinquanta dies per a poder-la 
celebrar degudament. De fet, 
Pasqua és celebrada durant tot 
l'any, especialment cada diumenge. 

Hem subratllat la paraula celebrar. És una paraula clau. En la celebració 
entrem dintre el misteri i no solament el vivim, sinó que ens el fem nostre 
o, potser més exactament la realitat salvadora s'empara de nosaltres i ens 
omple. Per això la celebració és signe de realitat alhora. És signe de la 
salvació de Crist en nosaltres i en tots els homes; és la mateixa realitat 
que ens salva i ens congrega, després d'haver-nos convocat per l'Esperit. 
Des d'aquest angle, la cinquantena pasqual esdevé un temps fort de la 
nostra vida cristiana. Potser el temps més fort de tot l'any. Perquè hem 
estat salvats, no per fer penitència, encara que aquesta virtut s'ha de tenir 
molt present, sinó per viure en tota la dimensió i la intensitat del mot, la 
nostra salvació. Adquirir cada vegada més una consciència més viva i 
més vitalitzadora del que som en Crist, tant de cara a nosaltres mateixos, 
com de cara a la comunitat que ens sustenta, com també de cara a tot el 
món, enmig del qual som signes de salvació i de vida. No oblidem mai 
que som deixebles d'un ressuscitat. 

MONESTIR SANTA MARIA DE RIPOLL 
APADRINA UN DELS 1344 TUBS DEL NOU 

ORGUE DEL MONESTIR 
 

: 00 81 0152 46 000 659 2072 

rròquies Santa Maria de Ripoll. 

Tel. 972 700 293 i 972 704 203. 

FESTA PATRONAL DE LA PARRÒQUIA SANT JOSEP 
OBRER DE RIPOLL

Missa Presidida per Mn. Eduard Flores Serradell.

Dijous, 1 de maig a les 12’00 matí.

 

ORACIÓ 
O Déu, Vós que concediu tots 

els béns, i que glorifiqueu 

amb un culte insigne la 

muntanya escollida per 

l'excelsa Mare del vostre Fill 

únic. Feu que, ajudats amb la 

poderosa protecció de la 

immaculada sempre verge 

Maria, puguem arribar amb 

seguretat a la muntanya, que 

és Crist. Pel mateix Crist, 

Senyor nostre. Amén.

 

RAM RAMPATAPLAM
Jesús ressuscità, 
la pasqua és arribada
i aquest esbart d'ocells
emprenen la volada.

Ram rampataplam,
emprenen la volada.

El cor portem l'amor,
al cap la barretina,
als llavis les cançons
i als ulls la llum divina
 

 

OSEP OBRER DE RIPOLL : 

718 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FESTA PATRONAL DE LA PARRÒQUIA SANT JOSEP 
OBRER DE RIPOLL 

Missa Presidida per Mn. Eduard Flores Serradell. 

Dijous, 1 de maig a les 12’00 matí. 

O Déu, Vós que concediu tots 

glorifiqueu 

amb un culte insigne la 

muntanya escollida per 

l'excelsa Mare del vostre Fill 

únic. Feu que, ajudats amb la 

poderosa protecció de la 

immaculada sempre verge 

Maria, puguem arribar amb 

seguretat a la muntanya, que 

és Crist. Pel mateix Crist, 

or nostre. Amén. 

RAM RAMPATAPLAM 
 

pasqua és arribada 
i aquest esbart d'ocells 
emprenen la volada. 

Ram rampataplam, 
emprenen la volada. 

El cor portem l'amor, 
al cap la barretina, 
als llavis les cançons 
i als ulls la llum divina 

Ram rampataplam, 
i als ulls la llum divina. 

Petits, petits com som 
portem grapats d'estrelles, 
i passem per Ripoll 
cantant les caramelles. 

Ram rampataplam, 
cantant les caramelles. 
 

Caramelles Catequesi 2014. 

Parròquies de Ripoll. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

ABRIL - 2014 

DIUMENGE, 27 – II de Pasqua – Cicle A.  

09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.  
 

10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn. 
Difunts família P. C. 

11:00 matí: Santa Maria de Borredà.  
 

11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.  
Montserrat Fossas Estebanell. 
Montserrat Pujol Llach. 
Montserrat, Mª Carme, Josefina i Mercedes Folcrà 
Ylla. 
Esposos Mariano Sanz Perelló i Dolors Bartolich 
Anglada. 
Ramón Puigcorber Vergés i Carme Bonfill Solà. 
Montserrat Rexach i Sirvent. 
Mn. Lluís Rudé. 
Josep Cortada. 
Neus Cabana 
Família Pous-Capa. 
José Faibella. 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
Montserrat Ciurana i Francesc Puig Simón. 
Joan Vilardell. 

13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 
 

DILLUNS, 28 –  SANTA MARIA DE MONTSERRAT. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DIMARTS, 29 – SANTA CATERINA DE SIENA . 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Antonio Folcrà, Maria Mitjà, Mario Mitjà, 
Concepción Balcells, Joan Folcrà i Teresa Ylla. 

DIMECRES, 30 – SANT PIUS V. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
MAIG - 2014 

DIJOUS, 1 – SANT JOSEP OBRER – FESTA DEL TREBALL . 
12:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.  

Festa patronal amb Missa solemne presidida per 
Mn. Eduard Flores Serradell. 
Mn. Agustí Sala, Mn. Joan Valls i Pare Ramón 
Olivé. 
Esposos Riu Plana – Bertrán Soler. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Esposos Frederic Colomer Masdeu i Maria 
Furadada Puig. 
Carme Corominas Mill. 

DIVENDRES, 2 – SANT ATANASI . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Carme Corominas Mill. 
DISSABTE, 3 –  SANT FELIP I JAUME, EL MENOR. 

18:30 vespre: Santa Maria de les Llosses. 
 

18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 
Mn. Joan Valls i Pont (5 aniversari). 

20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
 

20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Josep Masip Mateu. 
Carme Corominas Mill. 

 

REBRE LA COMUNIÓ A LA MÀ 
Hi ha tot un seguit de gests simbòlics al voltant de la comunió: la fracció del 
pa, el participar tant del pa com del vi, etc... 

La nostra litúrgia està plena de signes que tenen molta força i et fan adintrar-
te en el misteri. 

Un dels signes bonics, és el de rebre la comunió a la mà; una mà oberta té 
molts significats, de demanar, d'espera, rebre. Aquest gest no és una invenció 
dels liturgistes, sinó que durant molts segles, la comunitat cristiana va 
mantenir amb naturalitat el costum de rebre el Pa eucarístic a la mà. 

Rebre la comunió amb la mà oberta és una actitud d'humilitat, de pobresa, de 
disponibilitat, d'acolliment, de confiança. Davant de Déu, és un gest d'aquell 
que demana i rep confiadament. I la comunió del Cos de Crist, és el millor Do 
gratuït que rebem mitjançant el misteri de l'Església. 

No és una acció d'agafar, sinó de rebre, el rebre els dons de l'Eucaristia, el 
Cos i la Sang de Crist, de mans del ministre expressant així que l'Església és 
mitjancera. Els sagraments no els agafem, sinó que els rebem de, per i en 
l'Església. 

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE CALDES DE BOÍ 
Caldes de Boí(Alta Ribagorça) 

— Valors històrics, culturals i populars del santuari: De temps molt 
remots, hi ha gran devoció a la Mare de Déu de Caldes. L'origen històric, 
és perdut amb la llegenda. En el mateix marc del Santuari hi ha el 
Balneari. El Santuari i l'hostatgeria formen tot un conjunt i, aquesta unitat 
gaudeix de la protecció històrica, de paratge natural respectat. 

— Accessos al santuari: Per carretera, des de Pont de Suert, amb servei 
d'autobús directe des de Barcelona, la temporada d'estiu (des del 24 de 
juny al 30 de setembre). 

— Principals festes que s'hi celebren: La festa grossa és per la Mare de 
Déu d'agost, és Festa Major. 
Aplecs, romeries i pelegrinatges: Fixos, cap. Ocasionals, els que siguin. 

— Serveis religiosos permanents i ocasionals que ofereix el santuari: 
Quan és obert, hi ha Missa cada dia i, Sant Rosari. El cant dels Goigs, 
també cada dia. 

— Serveis de bar: No. Restaurant: No. Hostatgeria: No. Acolliment: No. 
Records: No. Tel.: No. Són serveis eventuals: Pocs, del 24 de juny al 30 
de setembre. 

— Rector del santuari: Mn. Eugeni Font i Jordana. Ctra. de Taüll, s/n. Tel. 
69 60 07 

 

La Novena de Sant Eudald, patró de la Vila comtal de Ripoll 
Comença el dissabte 3 de maig al terme de la Missa del capvespre. 

L'ERMITÀ I LA ROCA 
En certa ocasió, Déu es va fer present a un jove anacoreta que vivia retirat en 
el desert. Li va dir: "Fill meu, vull que durant un any sencer et dediquis a 
empènyer aquesta roca que tens al costat de la teva ermita". 

El jove ermità, acabat de recuperar-se de la sorpresa, es va posar al costat de 
la colossal roca, que li triplicava el seu volum i pes, i començà a empènyer, 
confiant que podria fer-la moure de lloc... 

"Si Déu m'ho ha demanat, ben segur que em donarà forces per moure-la", va 
pensar. Però després de la primera empenta, la roca no es va moure ni un 
centímetre. I passaren molts dies, i unes setmanes, va passar un mes, i la 
roca, com és clar, no s'havia mogut gens, encara que l'ermità seguia 
empenyent cada dia com li havia dit el Senyor. 

El dia que complí l'any, Déu es va tornar a fer present abans que pogués dir 
res, el jove, suant, li digué: "Senyor, .per què em vas demanar això? Porto tot 
l'any, empenyent la roca, i no he obtingut moure-la!. 

Déu el va mirar amb tendresa i li respongué: "Fill meu, et vaig demanar que 
l'empenyessis, no que la moguessis. Mira ara els teus braços i els teus 
muscles i nervis: són molt més forts que abans de fer aquest exercici. 

Ara ja pots aixecar altres roques més petites que, fa un any, no hauries pogut 
pas moure. 
 


