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Santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera

12 de maig de 2018

ACTA DE L’ASSEMBLEA INTERPARROQUIAL DEL 12 DE MAIG DE 2018

L’Assemblea interparroquial 2018 s’ha celebrat al Santuari de Rocaprevera el dia
12 de maig.

Hi estàvem convidats els feligresos de les dues parròquies de Torelló (Sant Feliu
i Montserrat) i els feligresos de la Colònia Vilaseca. Els nombre d’assistents ha
estat proper a la quarantena.

& Pregària inicial

• El cant d’entrada ha estat “Poble de Déu, poble en marxa; junts fem
camí…”

• Tot seguit la lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,42-47).

• Junts hem recitat un text d’Ignasi Hazim en què se’ns parla de l’Esperit
Sant.

• Junts hem resat la pregària del Parenostre.

• Hem pregat implorant i agraint l’acció de l’Esperit Sant.

• Hem coronat la pregària entonant els Goigs de Rocaprevera.

& Benvinguda i presentació de l’Assemblea

El senyor Rector ha agraït la presència de tots els que ens hem trobat allí reunits,
remarcant especialment la presència de mossèn Anselm Musafiri, Rector de Sant
Pere i de Sant Vicenç de Torelló, i de Mossèn Joan Serrabassa, rector de les
parròquies de Manlleu i arxiprest del nostre arxiprestat. Feu esment també de
mossèn Pere Oliva que s’afegiria a l’Assemblea a la mitja part de la reunió.
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Mossèn Joan Torra ha fet esment de les vegades que les dues parròquies de
Torelló havien planificat activitats conjuntes, remarcant la que tingué lloc el
passat 17 de març amb motiu del 25è aniversari de la col·locació de la Majòlica
dedicada a la Marededéu de Rocaprevera, al camí dels Degotalls allà a la
muntanya de Montserrat, Sinaí de tots els catalans.

Se’ns ha recordat que, tal com constava en la documentació que se´ns ha lliurat
quan hem entrat al Santuari, l’Assemblea tindria dues parts ben definides.

La primera part giraria entorn de “la situació en què ara ens trobem”, i en fer una
ràpida “revisió dels acords” que s’havien pres en la darrera assemblea celebrada
set anys enrera (el 21 de maig de l’any 2011).

En la segona part s’intentaria donar resposta a la pregunta següent: “cap on
anem?”

& Presentació de la situació en les parròquies des de l’assemblea del 2011

Si bé a l’any 2011 eren quatre els capellans que hi havia a Torelló, ara n’hi ha un
(mossèn Joan Torra).

Se’ns exposa el que diu el Concili Provincial Tarraconense referent al Directori
de la Parròquia. Aquest document explica que la funció de la parròquia com a tal,
sempre ha de girar entorn de la Paraula de Déu, entorn dels Sagraments i entorn
de la Caritat. Lògicament per poder ser fidel a aquests eixos, tota la missió ha
d’estar al servei de la Comunió interna entre els membres de la comunitat i
també amb les parròquies veïnes, l’arxiprestat, el bisbat i l’església universal.

Fent revisió de la situació de les parròquies de Torelló constatem que el que ens
diu el document esmentat en el paràgraf anterior s’ha manifestat viu, amb més
o menys empenta, en les nostres parròquies.

La funció d’estar al SERVEI DE LA COMUNIÓ és la raó de ser de les següents
entitats:

Consell Pastoral Interparroquial

Comunitat Vedruna de “Cals Avis”

Missioneres dels Sagrats Cors

Església de Vilaseca

Comissió d’economia de la parròquia de Sant Feliu

Comissió d’economia de la parròquia de Montserrat

Comissió de patrimoni i obres

Comissió parroquial per al santuari de Rocaprevera

Junta del Casal de Sant Feliu

Junta del Centre Cívic de Montserrat

Grup de neteja i cura del temple de Sant Feliu
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Grup de neteja i cura del temple de Montserrat

Grup de neteja i cura del temple de Rocaprevera

La missió entorn de LA PARAULA DE DÉU i LA FORMACIÓ és la raó que
justifica els grups següents:

Catequesi d’iniciació (primera comunió)

Catequesi de postcomunió i de Confirmació

Trobades de formació, a partir de l’equip de catequistes

Trobades de formació bíblica, a partir dels lectors

La missió entorn dels SAGRAMENTS és pròpia dels grups següents:

Grup de lectors

Animadors de cant de Sant Feliu

Cor de la parròquia de Montserrat

Cor de Rocaprevera

Grup de guitarres de Sant Feliu

Grup de pessebristes

La missió entorn del SERVEI I LA CARITAT, que és l´ànima de tots i cada un
dels grups, es manifesta encara més clarament en:

Càritas interparroquial (en totes i cada una de les seves múltiple facetes)

Grup coordinador de les Campanyes Solidàries

Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes

& Revisió dels acords de l’assemblea del 2011

Tot i ser força generós el ventall de grups esmentats i que configuren la raó de
ser de les nostres parròquies, s’ha constatat que calia fer esment també de
diversos grups dels que, tot i ser ben vius, no se n’havia parlat en els apartats
anteriors.

Calia doncs fixar-se també i agrair el treball que fan,

el grup que vetlla perquè hi hagi flors als altars;

el grup que vetlla per la roba que es fa servir pels actes litúrgics;

el grup que vetlla perquè tot estigui a punt a l’hora de les exèquies;

el grup que vetlla per obrir i tancar les esglésies;

el grup que prepara el full dominical setmana rere setmana;

el grup que vetlla per les celebracions eucarístiques a Cals Avis.
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Es manifesta la preocupació que genera el fet que són majoria els nens i nenes
que un cop han fet la primera comunió ja no tornen a l’església.

Es parla de la situació actual que ens ha portat ja a fer Celebracions sense
prevere, tot recordant que va ser tema de reflexió en la xerrada de Quaresma.
Tothom s’adona de què estem vivint situacions noves immersos en un món a
cada moment diferent:

envelliment i disminució de gent, pèrdua de rol,

s’ha trencat la cadena tradicional de transmissió de la Fe,

ens trobem amb noves formes de participació,

hi ha una manca notable de cultura i vivència cristiana,

ens afecta la manca de vocacions.

& Proposta de conclusions

Donada la situació, més que proposar moltes coses que es podrien fer, el que
cal és proposar una manera de ser, tant de les nostres comunitats, com de
cadascú dels creients que estem immersos en aquest nostre món, tant estimat.

Hem de “ser” llevat dins la pasta (Mt 13,33; cf. Lc 13,20-21), això comporta:

• aprofundir la fe

• oferir (no imposar) una fe formada

• vetllar perquè les celebracions gaudeixin de la qualitat que els és pròpia

• posar ordre en els ministeris i serveis que ho fan possible

• ser una comunitat que visqui l’Amor de Déu

• fer arribar l’Amor arreu

• manifestar-nos esperançats i feliços ja que és Déu qui ens dóna vida

• procurar acollir tothom i no tenir por de ser acollits

• esdevenir servidors

Si “som” llevat, la pasta esdevindrà Regne De Déu.

Es bo preguntar-se: què fem i no cal fer? i també: què no fem i sí cal fer?

Ens cal remarcar que vivim situacions noves. 

És bo preguntar-nos: som comunitat o suma d’individualitats?

No podem caure en el parany del desànim.

Ens cal “ser” testimonis

La cadena de transmissió de la fe s’ha trencat, però cal valorar el llevat que hi ha
dins la pasta.



5

Són molts els tipus de família, segons un sociòleg més de seixanta. Ens podem
preguntar: com fer arribar la Bona Nova de l’Evangeli als diferents tipus de
família?

Som pares, som avis. Potser els nostres fills van per camins diferents dels
nostres. No s’hi val a desanimar-se. 

Què afegeix la fe als joves? En tenen necessitat?

Ens prenem seriosament la formació? Cal trobar mitjans que l’afavoreixin.

Hi ha qui manifesta que en aquesta assemblea hi troba a faltar el grup anomenat
“carismàtics”. S’exposa que aquest grup no el promou la Parròquia, el que fa la
parròquia és acollir-lo.

També es parla del grup d’africans que setmanalment es reuneixen al Centre
Cívic de la Parròquia de Montserrat. S’exposa que es tracta d’un grup amb el que
es fa difícil poder parlar ja que no se sap qui els representa. Tot i això, seria bo
poder-hi parlar ja que fer-ho, ens enriquiria mútuament.

Es parla de l’Agrupament Escolta, que anys enrere participava en alguna activitat
parroquial. Es comenta que amb aquest grup s’han superat crisis de relació i
entesa que hi havia hagut no fa massa temps.

Finalment es delega al Consell Pastoral el treball de cercar propostes que
concretin “la manera de ser” abans esmentada.

Abans de cloure la trobada de l’assemblea va ser el senyor arxiprest, mossèn
Joan Serrabassa, i també mossèn Pere Oliva els qui ens varen adreçar unes
paraules.

Mossèn Joan Serrabassa insistí en la necessitat de compartir ja que les
parròquies són diverses i per tant també ho són les vides parroquials i els
capellans que regeixen aquestes parròquies. Compartir equival a enriquir i a
formar-se.

Mossèn Pere Oliva ens recordà aquelles paraules del Papa: “la parròquia ha de
ser la font on cadascú hi pot beure el que necessita. Ens cal “sortir a la missió”.
Comunicar i compartir permet asseure’ns i parlar d’allò que ens afecta. Mossèn
Pere acabà la seva breu consideració de la manera que ho haguéssim acabat
tot: “que sigui l’Esperit el que ens guiï i ens doni força i Maria la que ens
acompanyi”.

Abans d’acomiadar-nos cantàrem una vegada més els goigs dedicats a la Mare
de Déu de Rocaprevera.

Sí, que sigui Ella la que en tot moment ens ofereixi el seu Sant Amor.


