Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere
18 d’abril de 2016
En la reunió convocada a les 9 del vespre hi assisteixen:
Montse Aguilar, Eva Boix, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets,
Sandra Costa, Carme Crous, Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Pere Sala,
Josep Sanglas, Sílvia Suriñach i Núria Torrents.
S’excusa: Jaume Orra

ORDRE DEL DIA:
1. Pregària: 1 Co 12, 4-15
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Acords presos al darrer Consell
4. Informació dels grups
5. Nova visita a Bobog-Camerun
6. Assemblea parroquial: minidebat sobre les preguntes, repàs de tot l’ordre del
dia 30
7. Informacions i comentaris: rellotge control campanes, quan separar el Cap
del Pont del Full...
8. Altres punts?

1. Pregària
Es llegeix un fragment de la primera carta als Corintis que parla sobre els dons
diversos de la comunitat, units per un sol esperit. El cos de Crist és un encara
que tingui molts membres, units tots en l’esperit. És un bon text per ajudar a
preparar l’assemblea.
2. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 14 de març de 2016.
3. Acords presos el darrer Consell
-S’ha comprat l’orgue i s’ha posat el control de les campanes.
4. Informació dels grups
-Càritas: es començarà el curs de cuina la segona quinzena de maig.
5. Nova visita a Bobog-Camerun
S’informa que la parròquia, conjuntament amb Agermanament, i demanat per
ells, organitzen una nova visita a Bobog-Camerun per anar a estudiar sobre el
terreny quin és el projecte amb el qual podem continuar col·laborant com a
Parròquia: una altra escola, nova aula a l’escola pública, arrencar una
cooperativa de dones... Hi va un grup de 8 persones, algunes membres del
Consell Pastoral.

6. Assemblea parroquial: minidebat sobre les preguntes, repàs de tot
l’ordre del dia 30
Es debaten els següents punts de l’assemblea:
Grup 1: Litúrgia (Animador: Ruben Junquera / Secretària: Sílvia Suriñach)
Per fer la litúrgia més participativa, acollidora: alternar persones per fer els
sermons, introducció a la missa, canviar estructura de la celebració, gest amb
les mans durant el Parenostre, crear un grup per preparar les celebracions,
aprofitar grups naturals per preparar aquestes celebracions, convertir les
pregàries en quelcom periòdic, prova pilot amb la missa del dissabte,
celebracions sense prevere, sermó dialogat, pregàries espontànies per la
comunitat, canviar mobiliari, un cop al mes es pot fer una celebració del
dissabte diferent, vetllar pels enterraments i batejos, etc.
Grup 2: Formació (Animadora: Ester Busquets / Secretària: Núria Torrents)
Temes de debat: temes d’actualitat
Potenciar la formació: catequesi d’adults, xerrades ocasionals, estudi
d’evangeli, reunions de preparació de les misses familiars, sermons, cinefòrum,
revisió de vida, grup del Cap del Pont, redissenyar el Cap del Pont, etc...
Es parla de la organització pràctica de l’assemblea:
-Acollida: Sílvia Suriñach
-Pregària: Xavier Baurier
-Presentació Assemblea: Mn. Ramon
-Treball de Grups: Ja estan determinats. La carpeta portarà un gomet per
distribuir els grups. Cada grup tindrà un tema i continuarà amb els altres.
També deixaran 5-10 minuts per tractar altres qüestions que no estan en el
programa.
-Berenar: L’Anna es cuidarà del berenar. (Coca i xocolata i begudes).
-Posada en comú: els secretaris/es presentaran el resum del seu treball i
obrirem el debat, serà en Roger qui el conduirà.
-Eucaristia: tindrà un to especial que pivotarà entorn dels 5 eixos de
l’assemblea. Ho pot preparar el Grup del Cap del Pont.
7. Informacions i comentaris: rellotge control campanes, quan separar el Cap
del Pont del Full...
-Rellotge control campanes: ja està feta la intervenció de millora i ho ha pagat
la parròquia. L’Ajuntament no ha col·laborat perquè no tenia pressupost per
aquesta acció.
-Separar el Cap del Pont del Full Diocesà: es farà el diumenge després de
l’assemblea.

8. Altres punts?
Sense cap més punt a tractar es mostra el punt de llibre que es repartirà el
proper cap de setmana. La reunió finalitza a 2/4 d’11 de la nit. La propera
reunió serà el 23 de maig, a les 9 del vespre.
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