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DESCRIPCIÓ DE LA NECRÒPOLIS DEL MONESTIR (II) 

 

 La zona excavada del cementiri presenta tres nivells distints d’utilització que es poden datar, 

amb força exactitud entre l’època tardo-romana i el segle XI, construcció de la basílica de l’abat Oliba. 

 Les tombes situades a la base del nivell inferior es poden considerar de l’època tardo-romana. 

Aquestes es varen localitzar a uns tres metres de fondària del nivell zero del creuer; s’assentaven 

sobre una capa argilosa molt compacta i humida. Aquestes tombes estan formades per pedres 

laterals en forma de caixa, cobertes per lloses de pedra molt irregulars, segellades amb argamassa. 

La seva base era la mateixa terra, encara que, en algun cas, s’ha situat en un llit de pedra. No 

contenen cap tipus de conjunt funerari, ni tampoc objectes útils per a la cronologia, des del punt de 

vista històric, ja que en tots els casos apareixia l’esquelet que hi habitava sense cap altre element de 

ritu funerari, denotant una pobresa extrema. 

 Les restes òssies es trobaren intactes en tots els casos i, podem dir, malgrat els avatars que ha 

sofert el monestir durant el mil·lenni. Els cossos estaven depositats en posició estirada, amb el cap 

orientat vers el nord-oest, és a dir, cap a la muntanya de Sant Pere. Convé constatar que aquestes 

tombes constitueixen un clar antecedent de les de tipus antropomorf, ja que en elles s’indica la forma 

del cap a base de lloses de pedra clavades a terra, conformant un sarcòfag no excavat a la roca 

mateixa, sinó en llosa. 

 

PREGUEN DÉU EN LA COMUNIÓ DELS SANTS 

TERESA SERRA I DANÉS, 91 anys, vídua de Josep Costa Sau, del carrer de Costabona de Vallfogona de 

Ripollès, s’adormí en el Senyor i se celebrà el seu funeral a la parroquial el 25 d’agost al migdia. 

INÉS PÉREZ GARCIA, 89 anys, vídua de Carlos Asso i Serra, veïna de l’Avda de l’Estació de Campdevànol. 

La missa exequial per al seu etern repòs se celebrà a la parroquial el 19 setembre, 12h migdia.  

ELVIRA PUIGCORBER I PUIG, 80 anys, vídua d’Antònio Contreras Lozano, veïna del carrer de la Indústria 

de Campdevànol. La missa exequial tingué lloc a la parroquial, dilluns 22 de setembre a les 4h tarda. 

EDUARDO DE LA CRUZ MORA, 79 anys, casat amb M.Luisa Fernàndez Ponseti; veïns de l’Avda. Comte 

Guifré de Ripoll. La missa exequial se celebrà al monestir, dijous 25 setembre, 6h tarda. 

ANTÒNIA ISERN VIÑAS, 86 anys, vídua de Jordi Iscla Bigorda, veïna del carrer santa Maria de Ripoll. La 

missa en sufragi de la seva redempció tingué lloc a la Basílica de Sta Maria, el divendres 26, 12h. 

LORENZO OLMEDO GUTIÉRREZ, marxà a les estances eternes amb 94 anys. Casat amb Antònia Molina 

Cervantes. Se celebrà el seu enterrament a la parroquial de Campdevànol el 26 setembre, al migdia. 

PILAR ARMENGOU I CONILL, 85 anys, veïna de la ctra Ribes, vídua de Ramon Orriols Aymerich. Tingué 

lloc la missa exequial en el seu sufragi, al monestir de Ripoll, el dissabte 27 a 2/4 de 4 de la  tarda. 

MARIA DOLORS CUFÍ I SABATÉ, 83 anys, vídua de Ramon Bayona Piñol, veïna del carrer de la Garrotxa 

de Ripoll. Les exèquies cristianes se celebraren al Tanatori, el dilluns 29 de setembre a 2/4 11h. 

http://www.monestir/


Per a publicació, publicitat i distribució del full podeu escriure a jrdkst@hotmail.com 

  

HORARIS DE  CELEBRACIONS i INTENCIONS DE MISSA 
 
Dissabte 4 

Sant Josep Obrer 
2/4 1. Noces d’or matrimonials 
 Eduard Riu Plana i 
 Maria Bertran Soler 
  
2/4 7. Missa pels difunts de la parròquia. 
 
 
2/4 6. Residència Emma St Joan Abadesses. 
2/4 7. Santa Maria de les Llosses. 
 
8h.  Campdevànol. 
 
 

Reial Monestir de Santa Maria 
 
8h. Celebració de l’eucaristia. 
 Dolors Franquesa Bartrolich. 
 Teresina Soler Camps. 
 Joan Cassany Bassets, 50è anv. 
  
Diumenge 5 
 
11h. Missa major. 
 Felicitat Noval Nardi. 
 Família Moreno Serra. 
 Esposos J.A. Rueda i Júlia Moro 
 
 Noces d’or matrimonials 
 Pere Orri Orriols i 
 Dolors Pérez Flores. 
 
12h. Bateig de Dilan Hernando Alcalde 

Diumenge 5 
9h. Sant Josep Obrer.  
 Família Traveria Padrós. 
 
10h. Gombrèn. Per X.J i M. 
 
11h.  Borredà.  Df. Família Vilardell Bosch 
 
2/4 12 Campdevànol.  
 
1h. Vallfogona de Ripollès. 
 
1h. Campament de Scouts a La Farga Bebié. 
 
 
 
Durant la setmana 
 
Dilluns 6. 5h tarda. Residència Ripoll. 

 
9h Missa de feiners a Campdevànol. 
6h. Dimecres a Gombrèn. 
6h. Dijous a Borredà. 

 
2/4 8h. Missa de feiners al Monestir 
Dilluns 6. Joan Folcrà i Teresa Ylla. 
 
Dimarts 7. J. Maria Moreno i Josefina Folcrà. 
 
Dimecres 8. Andrés Haro i Maria Josefa Oller 
  Acció de gràcies a les ànimes. 
 
Divendres 10. Família Ribas Garriga. 
  Família Serra Oferil. 

 
 

  
 

INICI DE CURS DE CATEQUESI, REUNIONS DE PARES I ACTIVITATS 

 

Dilluns 5. Tarda. Ripoll. Comença la catequesi d’infants i confirmació. 

Dimarts 8. 9h vespre. Reunió de catequistes a Campdevànol.. 

Dijous 9.  7h tarda. Borredà. Vida Creixent, inici de curs a la rectoria. 

  9h vespre. Reunió de pares i padrins de confirmació. Borredà. 

 

Curs d’estudi d’evangeli, divendres 8 a 9 vespre. Apuntar-se al despatx. 
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El papa Francesc i la necessària reforma de l’Església 

Qüestions de vida cristiana. QVC 248 (2014) 90 

 Deia Alfred Loisy (+1940) que «Jesús va venir a anunciar el regne i fou l’Església la que 

esdevingué.» La temptació de l’apalancament existeix tothora i en totes les èpoques, tant per a la jerarquia 

de l’Església com, i sobretot, per al poble fidel. El mateix papa Francesc (1936) deia en una de les seves 

primeres intervencions, abans del conclave del 2013: «L’Església està cridada a sortir d’ella mateixa i anar 

cap a les perifèries, no tan sols les geogràfiques, sinó les existencials: les del misteri del pecat, les del dolor, 

les de la injustícia, les de la ignorància i prescindència religiosa, les del pensament, les de tota misèria. [...] 

Quan l’Església no surt d’ella mateixa per evangelitzar, es torna autoreferencial i emmalalteix. Els mals que, 

al llarg del temps, es produeixen en les institucions eclesials tenen arrel d’autoreferencialitat, una mena de 

narcisisme teològic, purament ideològic i neuròtic. Aleshores, l’Església creu, sovint sense adonar-se’n, que 

posseeix una llum pròpia. Deixa de ser mysterium lunae i dóna peu a aquest mal tan greu que és la 

mundanitat espiritual, el pitjor mal que pot sobrevenir a l’Església, segons el savi De Lubac (+1991). No es 

tractaria sinó d’un viure per a donar-se glòria els uns als altres, la recerca de càrrecs, de reconeixements 

institucionals, del fer carrera a l’interior de l’organització eclesiàstica. Bo i simplificant –continua el papa 

Francesc- hi ha dues imatges de l’Església. La primera, la que existeix per a comunicar l’Evangeli, que surt 

de si mateixa, la “DV 1,1Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans”. L’altra, l’Església mundana, que 

viu en si, de si i per a si. La clau per a les possibles reformes necessàries per a la salvació de les ànimes.» 

 L’Església mateixa i les seves institucions es valoraran per les seves obres i no per les bones 

paraules, els grans discursos, l’èxit de les seves trobades o el nombre dels seus membres, que poden ser 

resultat d’una campanya d’autoprestigi, de propaganda, no de la fe sinó de la pròpia institució. Potser que li 

interessi més anunciar-se a si mateixa que no pas anunciar Jesucrist, l’Evangeli o el Regne de Déu. 

 

Mònica Terribas: mitjans de comunicació i Església, una relació acomplexada QVC 248 (2014) 123.130 

 Diu el filòsof francès André Comte-Sponville en el seu llibre L’ànima de l’ateisme, «qualsevol religió 

forma part, almenys en algun aspecte, de l’espiritualitat, però no tota espiritualitat és necessàriament 

religiosa. [...] Per molt que creguem o no creguem en Déu, en el sobrenatural o en el sagrat, no deixarem de 

veure’ns sempre confrontats amb l’infinit, l’eternitat o l’absolut.» 

 Fins ara, l’Església catòlica mantenia un discurs institucional amb la realitat social. S’ha produït una 

doble realitat que ha viscut en paral·lel. Per un costat, la feina de l’Església en el seu dia a dia, present en la 

vida quotidiana, que ha ajudat a afrontar les dificultats de la gent de peu de carrer. Per l’altre costat, hi ha 

l’altre discurs, el de la institució oficial, des del Vaticà fins  a la Conferència Episcopal Espanyola, sobretot, 

sempre allunyat del dia a dia de la convivència social. Aquest ha estat l’error fonamental que ha generat 

l’allunyament sistemàtic dels creients de les seves estructures de govern. Així ha crescut el volum de 

persones que s’han confessat creients no practicants. És a dir, creients en els valors cristians i no 

practicants de les doctrines de l’Església Catòlica allunyades, al seu torn, de la realitat i l’evolució social. Els 

valors cristians s’han mantingut en el cor de les persones, però les persones no han entès ni han compartit 

la doctrina que els ha marcat l’Església des de les estructures de govern i se n’han distanciat. La comunió 

s’ha anat perdent a mesura que l’Església no ha sabut donar respostes a la convivència i evolució de les 

relacions humanes, malgrat que l’Església de base ha continuat treballant per aquesta convivència. Amb el 

papa Francesc, però, hem fet un tomb de cent vuitanta graus que cal analitzar. 

http://www.monestir/
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HORARIS DE  CELEBRACIONS i INTENCIONS DE MISSA 
 
Dissabte 11 
 
10h. Sant Grau de Campdevànol. 
 

Sant Josep Obrer 
 

12h. Missa del Pilar en sufragi dels cossos  
 de la Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana i 
 Mossos d’Esquadra. 

 
1h. Baptisme de Beth Garrido Bosch 
 Pares: Nara i Jordi. 
 Veïns de la Ctra Olot, a Ripoll. 
 
2/4 7. Eucaristia. 
 Teresa Carbonell i Teresa Colom. 
 

 
2/4 6. Residència Emma St Joan Abadesses. 
 
2/4 7. Santa Maria de Matamala. 
 
8h.  Campdevànol. 
 
 

Reial Monestir de Santa Maria 
 
11h. Baptisme d’Èric Sànchez Prados 
 Pares: José Luís i Luz 
 Veïns del carrer Canonge Juncar 
 
12h. Baptisme de Gina Jové Martínez 
 Pares: Anna i Omar 
 Veïns del carrer Margarita Diligeon 
 
8h. Celebració de l’eucaristia. 
 Família Sirvent 
 Pilar Uñó i esposos Guàrdia Pous 
 Maria Bosch Rovira, 1r anv. 
 Josep Lledó. 
 Teresina Solé Camps. 
 
 

Diumenge 12. Mare de Déu del Pilar 
 
9h. No hi ha missa a Sant Josep Obrer 
10h. Gombrèn. 
11h. Borredà. Família Vilardell Bosch. 
2/4 12 Campdevànol.  
1h. Vallfogona de Ripollès. 
 

Diumenge 12. Mare de Déu del Pilar 
 

Aplec ermita del Remei. Programes a part 
9h. Processó d’ascensió a l’ermita des de la  
 parròquia de Sant Josep Obrer. 
11h. Missa. 
 Esposos Lluís Planas i Maria Roget. 
 Concepció Planas i Roget. 
 
En acabat, ballada de Sardanes. 
 
4h. Rés del sant Rosari. 

 
Servei de llançadora per l’ajuntament 

 
 
11h. Missa major de Santa Maria de Ripoll. 
 
 Remei Teixidor Puigcorbé. 
 Esp. Eliseu Soler i Pilar Reixach. 
 Esp. Josep Burniol i Maria Fàbrega. 
 Josep Carbonell Vergés. 
 Família Puig Constans. 
 
 
Durant la setmana 
 
Dilluns 13. 5h tarda. Residència Ripoll. 

 
9h Missa de feiners a Campdevànol. 
6h. Dimecres a Gombrèn. 
6h. Dijous a Borredà. 

 
 
2/4 8h. Missa de feiners al Monestir 
 
Dilluns 13. Antoni Reixach Sanz, 5è anv. 
 
Dimarts 14. Maria del Carme Folcrà, 27è anv. 
 
Dimecres 15. AG Santa Teresa de Jesús. 
 Montserrat Fossas Estebanell. 
 Teresa Tayan Espuña. 
 Teresa Ylla i Joan Folcrà. 
 Teresina Solé Camps. 
 
Dijous 16. Família Moreno Serra. 
 
Divendres 17. Agustí Camps Leucó. 
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LA COMUNIÓ AMB LES DUES ESPÈCIES: EL COS I LA SANG DE CRIST 

Per què és convenient rebre la comunió tal i com demana l’Església ? 

 

 De fet, aquesta qüestió no hauria de ser massa discutida ja que és el que diu el Senyor en l’hora de 

la institució: «preneu i mengeu-ne tots» parlant del seu Cos i també «preneu i beveu-ne tots», en passar el 

calze amb la seva Sang. I rebla manant: «feu això que és el meu memorial». 

 Si bé és cert que rebent tan sols el cos de Crist es rep tot el cos i no una part, el signe sagramental 

és sempre més ple i més complert, rebent les dues espècies: Corpus et Sanguine Christi. Per aquest motiu 

es reparteix entre els fidels en les celebracions de Pasqua i de Nadal, sobretot.  

 L’inconvenient pel qual s’ha acabat distribuint la comunió únicament amb el Corpus és el fet de tenir 

els suficients ministres per a poder realitzar aquest servei amb comoditat. Aleshores, la pràctica i el costum 

en el si de l’Església, s’ha acabat concretant amb la comunió únicament amb el cos de Crist que, de fet, és 

el més fàcil de repartir. No obstant, caldria tenir sempre present que els ministres que ajuden a repartir la 

comunió és convenient, i gens complicat, que puguin rebre la comunió en les dues espècies. Precisament, 

des de fa poc, la comunió es distribueix d’aquesta forma, sempre més completa, a la missa quotidiana del 

vespre al monestir de Ripoll, amb gran participació dels fidels. D’aquesta manera es compleix el que 

demana l’Església.  

 Caldria, a més a més, estendre aquesta pràctica als moments culminants de les celebracions 

comunitàries: casaments i comunions, per què no? De fet, hi ha multitud de pregàries de la missa que parlen 

en el sentit de rebre les dues espècies. Per exemple, a la missa de Nadal, p.129 del Missal, diu «és el 

mateix Crist qui se’ns dóna com a menjar i com a beguda.» O bé en l’oració de postcomunió del diumenge 

27, p.348: «Déu totpoderós, que el pa i el vi que hem pres en l’eucaristia ens alimentin i ens omplin de goig; 

concediu que ens transformem en això que acabem de menjar i de beure», és a dir, en el Cos i la Sang de 

Crist. I se’n podrien trobar moltes més. 

 En efecte, diu així el Missal Romà: «240. La comunió amb les dues espècies té, per raó de signe, 

una expressió molt més plena; perquè, quan es fa així, és quan el signe del convit eucarístic resplendeix 

amb més perfecció, i s’expressa més clarament la voluntat de tenir ratificada la nova i eterna aliança en la 

Sang del Senyor i també és més clarament expressada la relació entre el convit eucarístic i el convit 

escatològic en el Regne del Pare.» I també: «241. Convé que els fidels tinguin un gran interès a participar en 

el ritu sagrat que més plenament fa resplendir el signe del convit eucarístic.» 

«246. Els qui han de combregar s’acosten, fan la 

reverència deguda i es posen davant del celebrant, 

drets, aguantant la patena de combregar a sota la 

boca. El celebrant suca una part de l’hòstia en el calze 

i, tenint-la alçada, diu El Cos i la Sang de Crist, i el qui 

combrega respon: Amén i del celebrant rep el 

sagrament; després se’n torna.» Així, doncs, és 

convenient que, tant com es pugui i de la manera més 

digna possible, es pugui rebre la comunió amb les 

dues espècies per tal d’obeir en tot el Senyor. 

 els scouts d’Europa, en una recent visita al monestir 

http://www.monestir/
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HORARIS DE  CELEBRACIONS i INTENCIONS DE MISSA 
 
Dissabte 18 
 
2/4 d’1h. Sant Llorenç de Campdevànol. 
 Bateig dels germans Astrid i Clàudia 
    Geldhof Borgoñó 
 Fills de Anna i Karel 
 Veïns de Pça Vallvidrera de Barcelona.  
 
2/4 6. Residència Emma St Joan Abadesses. 
2/4 7. Sant Josep Obrer. 
2/4 7. Santa Maria de les Llosses. 
8h.  Campdevànol. 
 

Reial Monestir de Santa Maria 
 

11h. Bateig d’Aday Duran Martínez 
 Fill de Víctor i Vanessa  
 del carrer Concepció Ducloux de Ripoll 
 
12h. Bateig dels germans  
 Clàudia i Guillem Tenas Moreno 
 Fills de Albert i Sandra 
 Veïns carrer de la Cerdanya de Ripoll 
 
8h. Celebració de l’eucaristia. 
 Teresina Solé Camps. 
 Josep Lledó. 
 Maria Mitjà i Antònio Folcrà, 6è anv. 
 Maria Casas i Ramon Cabanes 
 Eugenia Herèdia Gonzàlez 
 Màrio Mitjà i Concepció Balcells. 
 Joan Folcrà i Teresa Ylla.  
   
Diumenge 19 
 
11h. Missa major. 
 Família Traveria Basagaña. 
 

Diumenge 19 
 
9h. Sant Josep Obrer.  
 Família Traveria Padrós. 
 
10h. Gombrèn.  
 Pepeta Basagaña Roma. 
 
11h.  Borredà.  
 Df. Família Vilardell Bosch 
 
2/4 12 Campdevànol.  
 
1h. Vallfogona de Ripollès. 
 
 
 
Durant la setmana 

 
9h Missa de feiners a Campdevànol. 
6h. Dimecres a Gombrèn. 
6h. Dijous a Borredà. 

 
2/4 8h. Missa de feiners al Monestir 

5 minuts abans, cada dia, rés de vespres 
 

Dilluns 20. Família Traveria Basagaña. 
 
Dits 21. Esp. Pere Boix i Dominique Buscail. 
  Família Traveria Basagaña. 
 
Dimecres 22.  Família Traveria Basagaña. 
 
Divendres 23. Cecílio Herèdia Gonzàlez. 
 Frederic Colomer i Maria Foradada P. 
 Esposos Capdevila Uñó i fill Francisco. 
 Esposos Casas Francàs i fill Pere. 
 Bertomeu Pascal i Calabuig. 

  
 

  
 

DÒMUND. Recordeu de prendre els sobres de donatiu en entrar a la missa 

Divenres 17. 7h vespre. Reunió preparatòria de celebracions baptismals. 

Dilluns 20. 9h vespre. Ripoll. Reunió general de pares interparroquial. 

Dimecres 22. 2/4 11h. Borredà amb l’arquitecte i l’ajuntament per obres millora. 

Dijous 23. 9h vespre. Campdevànol. Reunió general de pares de catequesi. 

Divendres 24. 9h vespre. Ripoll. Consell pastoral interparroquial. 
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ACTIVITATS I REUNIONS PASTORALS 
 
CATEQUESI FAMILIAR, per als infants nascuts a partir del 2007 i els seus pares. Inscripcions els 

dilluns 27 d’octubre i 3 de novembre de 2/4 6 a 2/4 7. Rectoria de Ripoll. 

CONFIRMACIÓ a Borredà. Reunió preparatòria el dissabte 25 a les 11h del matí. 

CATEQUISTES, FORMACIÓ A ANDORRA. Cap de setmana 24 al 26. Demaneu informació. 

CONSELL DE PASTORAL a Ripoll, divendres 24 a les 9h del vespre. 

VISITA PASTORAL DEL SR BISBE AL RIPOLLÈS, comença la setmana vinent. 

VALLFOGONA CATEQUESI. Comença la catequesi a Sant Julià el dimarts 28 a les 6h tarda. 

TOTS SANTS I FIDELS DIFUNTS, avanç d’horaris al darrera. 

  
GAUDEIXEN PLENAMENT DE LA REDEMPCIÓ EN CRIST 

VICTÒRIA RIERA BARNILS, de 82 anys, vídua de Francesc Domènech, veïna del carrer de Berguedà de 

Ripoll, s’adormí en el Senyor. Les exèquies se celebraren el divendres 26 al migdia. 

JOSÉ MELERO RUDI, casat amb Juana Martínez, veïns a la Ctra de Ribes, ha traspassat a l’edat de 84 

anys. La missa exequial es celebrà el dilluns 6 d’octubre a les 6h de la tarda. 

DOLORS GUMÍ I COLOMER, vídua de Josep Vilardell, carrer del Roser de Ripoll, marxà a les estances 

eternes a l’edat de 91 anys. Les exèquies se celebraren a St Josep Obrer, el dimarts 14. 

MARIA OLMA TERRADELLAS ELIAS, veïna de Margarita Diligeon, s’adormí en el Senyor a l’edat de 88 

anys. Vídua de Ramon Pujol, el seu enterrament se celebrà al Monestir de Ripoll el dijous 16, matí. 

VALENTÍN ESANDI DÍAZ, espòs de Dolores Rubio, veïns del carrer Fuensanta de Ripoll, va marxar a les 

estances eternes amb 64 anys. Les exèquies tingueren lloc al Monestir, el dijous 16 a la tarda. 

ASSUMPCIÓ COLOMER GUÀRDIA, esposa de Joan Caballé, veïns de Dr Raguer a Ripoll, tingué el seu 

traspàs als 93 anys. Se celebrà un ofici per al seu etern repòs el divendres 17 a la tarda. 

JOAN MARTÍN GUTIÉRREZ, espòs d’Ana Porcel, veïns de l’Avda Comte Guifré, fou cridat a la casa del 

Pare a l’edat de 82 anys. Tingué lloc la missa exequial al monestir de Ripoll, el 20 d’octubre, migdia. 

 
 
 
 
Teniu a la vostra disposició aquest 

setmanari amb informació sobre l’Església a 

Catalunya i al món. Al revister, per 1,50€ 

http://www.monestir/


Per a publicació, publicitat i distribució del full podeu escriure a jrdkst@hotmail.com 

  

HORARIS DE  CELEBRACIONS i INTENCIONS DE MISSA 
 
Dissabte 25 
2/4 7. Sant Josep Obrer. 
 Esp. Leonor Genollà i Miquel Cortacans 
 
2/4 7. Santa Maria de les Llosses. 
Últim dia d’aquest horari, passa al diumenge 

 
8h. Sant Cristòfor de Campdevànol. 
 
8h. Santa Maria de Ripoll. 
 Teresina Solé Camps. 
 Dolors Perarnau i Esteve Coll. 
 Família Camps Serra. 
   
Diumenge 26 
9h. Sant Josep Obrer.  
 
10h. Gombrèn.  
 Difunts famílies P.C. 
 
11h.  Borredà.  
 
11h. Santa Maria de Ripoll. 
 Esp. Josep Saña i Margarita Guix. 
 Joan Saña. 
 Esp. Josep Guix i Ramona Puigcorber. 
 Esp. Manel Anfruns i Paquita Guix. 
 
2/4 12. Sant Cristòfor de Campdevànol. 
 
1h. Sant Julià de Vallfogona. 
 Angelina Costa Vilanova. 
 
1h. Sant Julià de Moreta, festa major. 

Durant la setmana 
 Dilluns 27. 5h. Resd. Campdevànol 
 

9h Missa de feiners a Campdevànol. 
6h. Dimecres a Gombrèn. 
6h. Dijous a Borredà. 
      i als Salesians. Maria Auxiliadora. 
 

  
 2/4 8h. Missa de feiners al Monestir 

 5 minuts abans rés de vespres 

 Dilluns 27. Matilde Gómez Garcia. 
 
Dissabte 4 octubre. Baptisme a Sta Maria de Matamala 
 de MIREIA FERNÀNDEZ MARTÍNEZ, filla 
 de Marcel i de Noemí, Montví de Dalt, Moià 

 
 
 
AVANÇ DE PROGRAMACIÓ 
 
Divendres 31, vetlla de Tots Sants. 
Misses St Josep Obrer, Monestir i Campdevànol. 
 
Tots Sants, dissabte 1 de novembre. 
Horaris de costum pel matí a totes les parròquies. 
 
Vespre dte, misses anticipades de diumenge 
 A St Josep Obrer, Monestir i Campdevànol. 
 
Diumenge 2. Fidels difunts. 
Horaris de costum pel matí a totes les parròquies. 
4h tarda. Rés del rosari al cementiri de Ripoll. 
 
Missa estacional a les Llosses, 1h migdia. 
 

 

 
Estrena dels nous llibres de pregària 
Per al rés de vespres de cada dia, disposem d’uns nous exemplars més complerts que els 

anteriors, per a poder seguir i dur a terme amb més fidelitat l’oració de l’Església. 
Aquesta nova adquisició ha suposat una despesa de 700€, per a la que demanem la col·laboració 

dels fidels i usuaris. Cada llibre ha costat 25€ i fins ara s’han recollit 420€. 
Podeu adreçar-vos a la sra. Maria Garriga.  Gràcies a la bestreta. 

 
Recés a Montserrat 
 Com cada any, es programa per als propers 8 i 9 de novembre la sortida per al recés al 

monestir benedictí, fill de Ripoll. Interessats, dirigiu-vos a la recepció de Santa Maria. 
 
Gasoil per a la calefacció 
 Arribant els temps dels freds, es posa en marxa la campanya per a recollir els donatius per a 

poder omplir els dipòsits de gasoil  per a poder posar en marxa la calefacció dels temples. 
 


