Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere
25 d’octubre de 2016
En la reunió convocada a ¼ de 10 del vespre hi assisteix:
Montse Aguilar, Eva Boix, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets,
Carme Crous, Vicenç Devesa i Josep Sanglas.
S’excusa: Sandra Costa, Ruben Junquera, Jaume Orra, Pere Sala, Sílvia
Suriñach i Núria Torrents.

ORDRE DEL DIA:
1. Pregària: L’home a la recerca del sentit, de V. Frankl
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
3. Acords presos al darrer Consell:
 Missa primer dissabte de mes (05/11/16)
 Pregàries divendres
 Pantalla a l’església i altaveus sala d’actes i sala Sant Francesc
4. Informació dels grups
5. Informacions i comentaris: dia del malalt, presentació llibre, setmana
solidària, xerrades formació segon trimestre...
6. Altres punts?

1. Pregària
Es llegeix un fragment del llibre L’home a la recerca del sentit, de V. Frankl, una
reflexió sobre l’amor i la felicitat davant la desgràcia en un camp de
concentració nazi.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 12 de setembre de 2016.
3. Acords presos el darrer Consell
-Missa 1r dissabte de mes: la primera es va dedicar al Camerun i la valoració és
bona. La propera es farà el 5 de novembre de 2016.
-Pregàries divendres: el curs passat es va fer una pregària al vespre a la Capella
del Santíssim un parell de vegades. La proposta seria fer-ne cada primer
divendres de mes, o bé en temps litúrgics forts. Una altra proposta es fer
l’eucaristia enmig de les vespres. S’acorda, en principi, començar les vespres per
l’advent i després ja es veurà si s’estableix cada primer divendres de mes.
-Pantalla església i altaveus a la sala d’actes i la sala Sant Francesc: s’ha estrenat
una pantalla de projecció per l’església, i les sales han quedat equipades amb
altaveus.

4. Informació dels grups
Casalot: s’ha iniciat el curs de nou. Encara es van apuntant infants. La setmana
que ve es celebrarà la castanyada, organitzada bàsicament pels pares i mares.
També els monitors estan treballant amb l’actualització del projecte educatiu de
Centre.
Càritas: actualment es treballa amb 93 famílies. En el Projecte Roda hi ha 30
nens inscrits. Es tornarà a fer la recapte d’aliments properament. També
començaran tres cursos de català. Al mateix temps s’està fent una revisió de si
les famílies ateses compleixen els criteris per ser atesos a Càritas. Dissabte
passat, dia 22 d’octubre, es va fer la trobada de totes les Càritas de Catalunya
a Tarragona. De Roda hi van participar 6 persones.
Cap del Pont: ja s’ha fet la previsió pels escrits fins a l’advent. Aquesta vegada
els textos tenen com a eix el comentari de l’evangeli del dia aplicat a fets
concrets de la vida. A la propera reunió ja es prepararà tant els escrits com
l’ambientació de l’església per l’advent.
Missa familiar: ja s’ha fet la primera missa en la qual hi va haver molta gent. En
el grup que prepara les misses s’hi afegiran tres mares.
Bobog-Camerun: el divendres 14 d’octubre es va fer la presentació al poble de
la continuïtat de l’Agermanament Roda-Bobog. Hi havia tanta gent que la sala
polivalent de la biblioteca es va fer petita. La presentació a les misses es
considera que va ser molt adequada. I a la missa familiar també va anar molt
bé.
5. Informacions i comentaris: dia del malalt, presentació llibre, setmana
solidària, xerrades formació segon trimestre...
-Dia del malalt: dimecres 26 d’octubre se celebra el dia del malalt. Es fa la
celebració eucarística, hi ha berenar i canta la Coral Vila i Formosa.
-Presentació llibre: el llibre sobre el Camerun ja està en procés d’edició. La
presentació serà el 26 de novembre, a les 6 de la tarda, al Teatre Eliseu. Tots
els beneficis de la venda del llibre seran per Agermanament sense fronteres.
-Setmana solidària: serà a la setmana abans de Nadal. Durant aquesta
setmana es passaran uns pasquins informatius a tot el poble sobre l’acció
solidària de la parròquia, també hi haurà una parada en la fira de pont a pont
per vendre objectes. Igualment s’organitzarà alguna conferència.
-Xerrades formació segon trimestre: s’havia parlat en l’assemblea de fer algun
tipus d’activitat que combini art (poesia, literatura, música) i religió. S’acorda
que es valorarà què cal fer en aquesta direcció.

6. Altres punts?
-Capelles de la sagrada família: s’exposa que alguns veïns la reben amb molta
assiduïtat i d’altres que no els arriba. Es proposa que es trobin els
organitzadors i es reordenin els circuits.
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 2/4 d’11 de la nit. La propera
reunió serà el 13 de desembre, a 1/4 de 10 del vespre.
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