
PREGÀRIA INICIAL

! Cant d’entrada

Poble de Déu, poble en marxa;
junts fem camí.

Poble de Déu, Església que avança;
el Regne ja és aquí.

Camina al llarg del temps,
travessa mars pregons,
marcat sovint per tantes pors,
però viu en el Crist lluminós.
És barca, és vela, és signe, és combat.
Poble mogut per l’Esperit,
és poble que canta la vida!

! Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,42-47)

Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a
partir el pa i a assistir a les pregàries.

Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte.

Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i els béns per
distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú.

Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte del temple.

A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor.

Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble.

I cada dia el Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la salvació.

Paraula de Déu

! Pregària (tots junts)

L’ESPERIT SANT, per IGNASI HAZIM, Metropolita de Lataquié

La Resurrecció de Jesús,
succeïda una vegada per sempre,
¿com s’actualitza en els nostres dies?

A través d’Aquell que va ser l’autor dels
orígens

i que serà l’actor de la plenitud dels temps:
l’Esperit Sant.

Ell és, personalment, la Novetat que actua
en el món.

El és la presència de Déu-amb-nosaltres,
unit com està al nostre esperit.

Sense Ell, Déu és llunyà,
el Crist pertany al passat,
l’Evangeli és lletra morta,
l’Església és una simple organització,



l’autoritat, una dominació,
la missió, una propaganda,
el culte, una mera evocació,
i el comportament dels cristians, una moral

d’esclaus.

Però en Ell i en colAlaboració amb Ell,
el Món és estimulat i gemega en dolors

d’infantament,
l’Home lluita contra la mort que està inscrita

en ell,
el Crist ressuscitat es fa present,
l’Evangeli és una força de vida,
l’Església és imatge de la comunió

Trinitària,
l’autoritat és un servei alliberador,

la Missió és l’actualització de la Pentecosta,
la Litúrgia és memorial i anticipació,
i l’acció humana és divinitzada.

Aquesta energia de l’Esperit Sant
introdueix en el nostre món horitzontal un

nou dinamisme,
que és totalment nou i, al mateix temps,

totalment interior.

Tot això és de cabdal importància
per a interpretar lúcidament els signes dels

temps
que anuncien la Segona Vinguda de Jesús

ja en el temps present.

! Parenostre

! Oració

Oh Déu, les nostres parròquies de Sant Feliu i de Montserrat de Torelló, i l’església de la
Colònia Vilaseca, estem començant a celebrar aquesta assemblea interparroquial que hem
volgut convocar.

Us demanem que l’Esperit Sant ens faci descobrir quina és la vostra voluntat en aquests
moments que vivim i ens doni la força per a dur-ho a terme.

Per Crist Senyor nostre.

! Goigs de Rocaprevera

Puix teniu per qui us venera
dons del cel en abundor:
Verge de Rocaprevera

deu-nos vostre sant amor.

Oh Rosella tota encesa,
de florida virginal
que sou plena de bellesa
en els ulls de l’Eternal,
i sou sempre en primavera,
i no minva vostra olor:
Verge de Rocaprevera
deu-nos vostre sant amor.

Santuari de Rocaprevera, 12 de maig de 2018


