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5 el treball amb els joves, els assumptes 

econòmics i patrimonials, l’escassetat de 
preveres i els equips d’acolliment i ce-
lebracions dominicals sense eucaristia. 
Aquests dos darrers punts, ben interrelaci-
onats, posen de relleu una mancança i al-
hora un punt fort de l’arxiprestat, pel que 
està significant de presa de consciència 
de la tasca d’acolliment i d’evangelització 
dels laics a les parròquies -especialment 
quan la presència quotidiana del capellà 
no és possible- i de coordinació i formació 
d’aquestes persones. 

Arxiprestat	d’Anoia

Les reunions amb les diverses realitats 
eclesials d’aquest arxiprestat s’han realit-
zat des de finals de maig fins a mitjans de 
juny. 

• El 25 de maig, a les 21.30 h, va tenir 
lloc la reunió del bisbe Agustí amb els 
membres del consell arxiprestal a Sant 
Pere de Riudebitlles. 

• Dimecres 31, a les 11 h, a Sant Sadurní 
d’Anoia, es van aplegar tots els capellans 
de l’arxiprestat, que en diversos moments 
d’aquestes setmanes es van anar entre-
vistant personalment amb el bisbe Agustí. 
Diumenge, 11 de juny, serà la jornada de 
cloenda, a Sant Pere de Subirats: 

• Diumenge 11 de juny a la tarda va tenir 
lloc la jornada de cloenda, a Sant Pere de 
Subirats. A les 17 h va haver-hi una reunió 
amb laics de les parròquies (equips d’aco-
lliment i dirigents de celebracions domini-
cals) i a les 18 h trobada oberta amb pre-
gària de vespres i temps de convivència i 
berenar. 

A les reunions mantingudes amb els 
preveres i el consell arxiprestal de laics, 
les qüestions principals de la vida de l’Es-
glésia, en aquest arxiprestat, que s’han 
identificat, han estat les següents: el tre-
ball coordinat de les Càritas parroquials, 

[	 ]Visites
Pastorals




