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8serveis socials dels Ajuntaments, 
presència en els mitjans de 
comunicació, etc.

Després d’un matí llarg de reflexió com-
partim junts el dinar, al menjador de la 
casa.

El dissabte 2 de desembre, a la sala 
mossèn Vinyeta, de la parròquia de Santa 
Maria de Vilafranca, a partir de les 10 del 
matí, el bisbe Agustí es reuneix amb l’arxi-
prest i els representants dels consells pas-
torals de l’arxiprestat, on els laics prenen 
part molt activa, tant en la presentació del 
resum del treball de preparació com en la 
reflexió sobre aspectes que afecten direc-
tament el treball pastoral de les parròqui-
es. A títol d’exemples, se subratllà la gran 
importància de la família i l’escola pel que 
fa a l’educació, i la complexitat del treball 
pastoral amb els joves, sotmesos a tota 
mena de pressions.

A partir de les 12, s’amplia el grup amb 
més laics i mossens i, després d’un breu 
resum del treball que han fet fins llavors, 
es continua la reflexió amb noves aportaci-
ons. El bisbe Agustí, al final, remarca que, 
en anys anteriors, amb més abundància 
de preveres, també es donava un cert cle-
ricalisme i ara, en canvi, als laics els costa 
d’assumir més responsabilitats per a asse-
gurar el futur de les parròquies.

La trobada va culminar amb una pregà-
ria a la cripta de la Basílica de Santa Maria.

Arxiprestat	de	Vilafranca	del	Penedès

En reunions prèvies a la visita pastoral, 
preveres i laics l’anem preparant cen-
trant-nos sobretot en alguns aspectes 
positius i en les perspectives i propostes 
de futur del treball pastoral a les nostres 
parròquies de l’arxiprestat de Vilafranca 
del Penedès. També ens preguntem per 
alguns aspectes negatius.

El dia 29 de novembre, a la Residència 
Mare Ràfols de Vilafranca, el bisbe Agustí 
es reuneix amb els preveres i diaques de 
l’arxiprestat. Resem l’hora menor. El bisbe 
Agustí ens explica el seu estat de salut ac-
tual i, després de fer unes precisions sobre 
sinodalitat, presentem i aprofundim sobre 
el resum del treball que s’ha fet de prepa-
ració a la visita pastoral.

1.- Reflexionem sobre alguns aspectes 
positius: acolliment de promesos, 
preparació de catequistes, butlletí 
arxiprestal, trobades d’animació 
i formació, reunions de preveres i 
diaques, etc.

2.- Reflexionem també sobre aspectes 
que cal millorar: menys celebracions 
i més ben fetes, agrupació de 
parròquies, centralitat de l’Eucaristia, 
assemblees dominicals en absència 
de prevere, Càritas més enllà dels 

[	 ]Visites
Pastorals




