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4Sant Boi de Llobregat

Del 21 al 29 d’abril s’ha realitzat la visita 
pastoral a aquest Arxiprestat format per 
les vuit parròquies de Sant Boi de Llobre-
gat i de Santa Coloma de Cervelló, al servei 
de les quals hi ha nou preveres, quatre di-
ocesans i cinc religiosos, i un diaca perma-
nent. A més compta amb la col·laboració 
d’un prevere que ha superat l’edat de jubi-
lació canònica però que atén pastoralment 
la Llar Sant Josep i dóna suport pastoral 
a l’Arxiprestat. A més, hi és present la ri-
quesa dels carismes religiosos: claretians, 
salesians, germans de Sant Joan de Déu i 
germanes Hospitalàries del Sagrat Cor.

Durant la Visita Pastoral el bisbe Agus-
tí s’ha reunit amb l’equip de preveres a la 
Llar Sant Josep; amb els catequistes a l’Es-
cola Salesiana, amb la participació d’una 
vuitantena de catequistes; amb el Consell 
Pastoral Arxiprestal; a més de les reunions 
personals amb els preveres a les diferents 
parròquies. La cloenda va tenir lloc el dia 
29 amb una trobada dels consells pasto-
rals parroquials amb el bisbe Agustí a la 
Residència dels Germans de Sant Joan de 
Déu, en què el P. Miguel Angel Calavia va 
presentar un document sobre «L’Església, 
comunió de germans que s’estimen», que 
ha servit per a treballar en cinc grups for-
mats per la gairebé cinquantena de partici-
pants, i presentar les conclusions al bisbe 
Agustí.

Durant la visita pastoral, que ha buscat 
d’incrementar la vivència i el creixement 
de comunió en la fe entre els fidels de l’ar-
xiprestat i amb l’església diocesana, s’ha 
constatat la varietat i riquesa de carismes 
presents en l’Arxiprestat, i l’experiència de 
catolicitat que comporta la complementa-
rietat entre ells, valorant la comunió exis-

Garraf

La segona quinzena del mes de març ha 
estat el torn d’aquest arxiprestat en el 
marc de la Visita Pastoral als arxiprestats 
per part del bisbe Agustí. A més de les 
trobades personals del bisbe Agustí amb 
cadascun dels preveres, tots plegats es 
van reunir amb ell divendres 24 de març, a 
Vilanova i la Geltrú, per al dinar i la reunió 
de treball. Per altra part, dijous 30 al ves-
pre, a Sitges, va tenir lloc la reunió amb el 
Consell Pastoral Arxiprestal, ampliat amb 
altres agents de Càritas, catequesi i aco-
llidors de promesos. Un cop acabada, es 
va realitzar una pregària de cloenda a la 
capella del Santíssim de la Parròquia de 
Sant Bartomeu i Santa Tecla, per donar 
gràcies i pregar pels fruits d’aquesta Visita 
Pastoral.

Amb aquesta visita, el bisbe Agustí ha 
pogut apreciar de primera mà la realitat 
pastoral de l’arxiprestat, valorant des dels 
dinars setmanals de capellans, a les cele-
bracions comunitàries del perdó per ad-
vent i quaresma, el treball del Pla Pastoral, 
la tasca dels acollidors de promesos, l’ac-
ció de Càritas i el butlletí arxiprestal ano-
menat “L’Església al Garraf”, entre altres 
aspectes.

[ ]Visites
Pastorals
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Missa Crismal 

Sant Feliu de Llobregat 12-4-2017

Estimat Pare Abat de Montserrat
Germans preveres i diaques
Seminaristes
Religioses i religiosos
Germans tots ben estimats, 

Voldria avui, germans, estar en sintonia 
amb l’autor del llibre de l’Apocalipsi i deixar-
me portar pel mateix esperit que el va inspi-
rar a escriure els seus missatges definitius a 
les esglésies d’Àsia. Com sabem, l’Apocalip-
si és alhora un llibre – revelació de profeta 
i una carta d’amic. Tant profeta, com amic, 
l’autor pretenia sostenir els ànims del poble 
de Déu, fent revelació i anunci de la fi dels 
temps, de l’acabament de la història, de la 
darrera paraula poderosa de Déu. Volia aixe-
car l’ànim dels cristians, d’aquella Església 
assetjada, que de fet se sentia impotent per 
fer front als problemes i dificultats, que com-
portava viure fidelment l’Evangeli.

Rebem, doncs, la seva salutació:
“Us desitjo la gràcia i la pau de part de 

Jesucrist, el testimoni fidel, el primogènit 
dels qui retornen d’entre els morts, el so-
birà dels reis de la terra. ...A ell sigui do-
nada la glòria i el poder pels segles dels 
segles. Amén” (Ap 1,5-6).

tent, més gran de la que es podria apreciar 
a primera vista. El bisbe Agustí ha insistit 
en què la comunió és una dimensió dinà-
mica de la fe i ha esperonat les comunitats 
cristianes a créixer en la comunió entre 
elles i amb l’església diocesana.

Durant la Visita Pastoral s’ha procedit 
al relleu de l’anterior arxiprest Mn. Joan 
Peñafiel, ara Vicari Episcopal de la Vicaria 
del Llobregat, per Mn. Pere Rovira, Rector 
de la Parròquia de Sant Antoni Maria Cla-
ret, des d’ara nou arxiprest.

[ ]Homilies


