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Santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera

21 de maig de 2011

En aquesta assemblea cada grup parroquial ha explicat què fa per ser fidel a la
missió del baptisme, tal com també demana el pla diocesà de pastoral enguany.
I ha manifestat quins reptes tenia al davant. Els animem a enfrontar-los i a dur
a terme tot el que s’han proposat.

Però en les respostes als qüestionaris han sortit altres propostes que cal valorar.
Les hem classificades a partir de les mateixes funcions que hem de fer en les
parròquies, començant pel Consell per al qual es feia una pregunta expressa.

I. PROPOSTES PER AL CONSELL PASTORAL INTERPARROQUIAL

El Consell és molt important en el treball interparroquial.

Ha de ser un òrgan tan decisori com sigui possible,

que doni responsabilitat als laics en allò que no sigui exclusivament del
capellà,

que es plantegi l’evangelització en el moment actual,

que exerceixi un lideratge clar en la vida de les parròquies,

que escolti els diferents grups i coordini la seva feina,

que tiri endavant els projectes nous que facin falta perquè no quedi cap
aspecte de la comunitat sense donar-hi una resposta,

que totes les seves decisions estiguin regides per l’AMOR.
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1 LI DEMANEM QUE:

Creï un reglament intern de funcionament per a facilitar-ho.

Vetlli perquè les activitats i reunions interparroquials també es facin a
Montserrrat ja que se’n fan moltes a Sant Feliu.

Doni a conèixer la seva composició i informi permanentment dels seus
treballs.

2 TAMBÉ DEMANEM A CADA GRUP PARROQUIAL QUE:

Es comprometi a escollir ben aviat un representant per al Consell si no
n’hi tenia, o a renovar-lo si cal.

I sobretot els fem arribar L’AGRAÏMENT DE LA COMUNITAT.

II. PROPOSTES PER AL SERVEI DE LA COMUNIÓ

3 Cal crear un Consell d’Economia interparroquial?

4 A la Comissió de Patrimoni i Obres:

Fer el que calgui perquè els coloms no embrutin la façana de l’església
de Sant Feliu.

Més recursos per a la catequesi: un ordinador portàtil que incorpori lector
de DVD, amb un canó i una pantalla si cal, un equip de música…

Posar internet a l’abast de les activitats que fem.

Habilitar bé les sales de catequesi.

Solucionar els problemes d’acústica de les esglésies.

Pintar el campanar de Montserrat i canviar el rellotge si cal.

Revisar els béns materials de les parròquies.

I ser capaços de viure la pobresa evangèlica.
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5 S’ha de crear una pàgina web de les parròquies que incorpori el Diàleg
i tota la informació per a tothom.

III. PROPOSTES PER A LA MISSIÓ DE LA PARAULA DE DÉU I LA
FORMACIÓ
El grup de Catequesi diu que són ben conscients que formen persones en una
matèria que ja no forma part de la vida quotidiana; que cal començar des de
nivells molt baixos de coneixement religiós i que cal que hi hagi més base
pedagògica –nova– per a fer-ho.

Segurament que cal canviar l’enfocament perquè el model actual veiem que no
acaba de funcionar. I la catequesi de Confirmació requereix una reflexió i re-
estructuració a fons.

Es podrien promoure trobades entre catequistes de la Vall del Ges per
intercanviar experiències i fer accions conjuntes.

6 Els animem a què duguin a terme aquesta reflexió sobre la Catequesi
sense por.

7 Caldria proposar un catecumenat d’adults per a donar l’oportunitat de ser
batejat i/o confirmat a qualsevol edat?

8 Cal fer més coses de formació religiosa per a les famílies, per a la gent
jove, per als infants…

Cal fer treballs sistemàtics sobre temes que interessi aprofundir
(sagraments…), i tractar temes d’actualitat i fer seminaris amb material
previ.

IV. PROPOSTES PER A LA MISSIÓ DELS SAGRAMENTS, DE LA LITÚRGIA

9 Caldria constituir bé l’equip coordinador de litúrgia per tal que:

Revisi les celebracions eucarístiques i en general les de tots els
sagraments per mirar de millorar tots els ministeris que s’hi exerceixen,
començant pel del prevere que presideix, per tal de facilitar la
participació.
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Caldria donar més espais de silenci, arribar a celebrar l’eucaristia sense
presses, incidir més en la pregària per les coses d’actualitat…

Sempre es pot millorar l’animació i els cants, però cal que la gent vingui
abans per a poder assajar…

Potser els Cors de Rocaprevera i Montserrat, amb els animadors de cant
de Sant Feliu, poden cantar de conjunt en algunes celebracions.

V. PROPOSTES PER A LA MISSIÓ ENTORN DEL SERVEI I LA CARITAT

10 Ens comprometem a fer arribar a Càritas les necessitats de tot tipus que
coneguem per a poder-les atendre. I a donar a conèixer que sempre fan
falta voluntaris.

Es mirarà d’establir una xarxa de la Vall del Ges.

Caldrà cercar més visitadors de malalts.

VI. PROPOSTES GENERALS, PER A TOTA LA COMUNITAT

11 Ens preocupa a tots la poca participació de joves i de matrimonis joves.
Ens cal continuar donant un bon testimoni.

Ens comprometem a treballar per a fer possible una trobada
interreligiosa. I a fer el que calgui per a mantenir el diàleg obert amb
tothom, siguin quines siguin les seves creences.

VII. PROPOSTES PER A TOTS I CADASCUN DELS MEMBRES DE LA
COMUNITAT

12 Creiem que el més important és el testimoni personal d’amor que donem
deixant-nos portar per l’Esperit del Senyor que és en nosaltres. Així
evangelitzem. Volem transmetre joia. I això ens ha de disposar a
participar en els grups i serveis que calgui.

La comunitat ha de traspuar germanor i amistat; tothom s’hi ha de sentir
acollit.

Res no ens ha de fer perdre l’esperança.

Que Rocaprevera continuï essent punt de referència.


