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Santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera

12 de maig de 2018

DES DE L’ASSEMBLEA DEL 2011…

& DE CAIRE MATERIAL

• S’ha arreglat el teatre del Casal i s’hi fa cinema i altres activitats.

• S’ha passat el despatx parroquial de Montserrat als baixos del Centre Cívic.

• Es van haver de reparar els vitralls de Sant Feliu.

• L’ADET ha deixat lliure l’espai que ocupava a Sant Feliu.

• S’ha hagut de canviar el dipòsit de gas-oil de Sant Feliu.

• S’han posat cartelleres fora dels temples.

• S’ha signat un conveni per cedir la part corresponent del camp de futbol de
Montserrat al municipi.

• S’han pintat les portes exteriors del temple de Sant Feliu.

• Queda pendent la restauració de la cúpula de la capella fonda de Sant Feliu.

& D’ACCIONS PASTORALS (continuades)

• S’ha engegat el bloc de les parròquies: www.parroquiesdetorello.com

• S’ha engegat mensualment un programa de ràdio a Ràdio ONA.

• A Torelló ha començat a funcionar la sala multiconfessional al tanatori.

• S’han fet canvis d’horaris de misses, de diumenge i de feiners, sempre reduint-ne.

• Se’ns ha convidat a participar en un sopar entorn del Ramadà.

• I s’han acollit dues trobades inter-religioses.

• Cada dos anys s’ha celebrat la Unció dels Malalts comunitària.

• S’ha cercat un nou model per als pabordes de Rocaprevera.

• S’han publicat rigorosament els estats de comptes anuals. I estan al bloc.

• S’han fet transmissions de celebracions en streaming.
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• Es poden tenir les portes dels temples obertes per acollir la pregària personal.

• S’han fet ja “celebracions dominicals en absència de prevere”, i també alguns dies
feiners.

• S’han deixat de fer coses devocionals, com la novena de Rocaprevera, el via-
crucis, el mes de Maria…

& D’ACTIVITATS PASTORALS (puntuals)

• El 2012 es va acollir la trobada comarcal de l’Hospitalitat de Lurdes.

• A l’arxiprestat es va fer un curs de pastoral.

• Es va celebrar el Diàleg 3000.

• S’ha celebrat el centenari del Puig de les Tres Creus.

• S’ha acollit la visita pastoral del senyor bisbe el 2015.

• Càritas interparroquial ha fet el pregó de la Festa Major del 2016.

• S’han celebrat els 25 anys de la majòlica de Rocaprevera al Camí dels Degotalls
de Montserrat.


