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9 torals, especialment en poblacions grans.	

El bisbe Agustí va afegir-hi que, a partir 
dels discerniments fets a l’arxiprestat, es 
poden institucionalitzar i aplicar nous mè-
todes que optimitzin el treball pastoral, 
evitant la “clericalització” i acollint laics 
preparats i vocacionats, per treballar en 
equip. 

Les inquietuds dels laics s’orientaven 
en el fet que les comunitats sentin ben 
seu el treball de Càritas i Càritas senti que 
actua en nom de les comunitats. Valoren 
l’objectivitat en les prestacions d’aliments 
i roba i l’acompanyament dels usuaris per 
part del voluntariat. Es fa palesa la neces-
sitat de potenciar més la comunicació in-
terna entre les parròquies, amb la diòcesi, 
i a l’inrevés. També preocupa la cateque-
si d’infants, viscuda de manera parcial i 
transitòria, en general, sense continuïtat 
en la vida parroquial, com el cas dels que 
demanen els altres Sagraments d’iniciació 
cristiana. Es valora l’acció de Vida creixent 
i de Vine i veuràs. També cal potenciar el 
treball pastoral dels joves en les escoles 
cristianes i la formació i l’acompanyament 
dels laics. Es va mostrar preocupació per la 
delicada situació política que estem vivint.

El bisbe Agustí remarca que cal incidir 
més en el “ser” i no pas en la “funció”. Un 
pot saber moltes coses, però com s’identi-
fica davant de Déu? Allò important és “qui 
soc jo davant de Jesucrist”. Les preguntes 
existencialistes són la prioritat perquè ca-
dascú faci efectiva la seva adhesió a Nos-
tre Senyor Jesucrist. Hem d’aprofundir en 
tot allò què fem i vivim, i ens transmeti 
l’alegria de creure. 

Va sorgir la pregunta: què podem fer 
a les comunitats per ser bons cristians? 
El bisbe Agustí demana que reflexionem 
si ens sentim acompanyats de Crist. Sen-

Arxiprestat	de	Bruguers

El bisbe Agustí ha realitzat la Visita Pas-
toral a l’Arxiprestat de Bruguers, del 17 al 
27 de gener, d’acord amb la programació 
prevista. Aquesta Visita Pastoral s’ha des-
envolupat en tres àmbits:

1) Trobada del bisbe Agustí amb els 
preveres i diaques de l’Arxiprestat, el 
24/01/2018, a les dependències de l’ermi-
ta de la Mare de Déu de Bruguers.

2) Trobada del bisbe Agustí amb el Con-
sell Pastoral de l’Arxiprestat i amb mem-
bres dels consells pastorals de les parrò-
quies de l’Arxiprestat, el 27/01/2018, a les 
dependències de la Parròquia de Santa 
Maria de Castelldefels.

3) Trobada personal del bisbe Agustí 
amb cada prevere i cada diaca adscrit a les 
parròquies de l’Arxiprestat.

Les trobades transcorregueren en un 
ambient de germanor i de comunió ecle-
sial, on els participants expressaren les 
seves experiències entre ells i amb el bis-
be, tant en el cas del clergat com en el dels 
laics.

Les inquietuds del clergat s’orientaven 
cap els reptes pastorals, tenint en comp-
te l’avançada edat dels preveres i els dia-
ques, i el baix nombre de vocacions, apun-
tant cap a la consolidació d’unitats pas-

[	 ]Visites
Pastorals
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Comunicat	 en	 el	 primer	 aniversari	 del	
traspàs	de	Mn.	Jaume	Berdoy	i	Alemany	

Benvolguts:
El proper dia 21 de febrer del 2018 farà 

un any de la mort del nostre estimat Mn. 
Jaume Berdoy Alemany. Us convido que 
en les celebracions de l’Eucaristia de les 
nostres parròquies i comunitats cristianes 
es tingui una especial intenció per la seva 
ànima, fent del nostre record i pregària 
una nova acció de gràcies per la seva per-
sona i ministeri sacerdotal.

Us informo de les celebracions de l’Eu-
caristia, amb aquesta intenció, on Mn. 
Jaume Berdoy va exercir el seu ministeri 
sacerdotal en els darrers anys:

• A Vilafranca del Penedès, el dia 21, a 
les misses de 8.15 h, a la Parròquia de la 
Santíssima Trinitat i de 20.00 h, a la Basíli-
ca de Santa Maria.

• A Vilanova i la Geltrú, el dia 21, a les 
19.30 h, a la Parròquia de Sant Antoni 
Abat.

• A Sitges, el dia 21, a les 19.30 h, a la 
Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. 

A la Catedral de Sant Llorenç, el 4 de 
març, a les 19.00 h, a la missa del diumen-
ge III de Quaresma, amb l’acompanyament 
de la Schola Gregoriana de Vilafranca.

Ben units en la pregària.

+	Agustí	Cortés	Soriano
Bisbe	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

tint-lo amb nosaltres li podem preguntar: 
què he de fer? Jesús va dir al jove ric, “ves, 
ven tot allò que tens... i vine”, jo puc es-
timar més? Sens dubte! Puc pregar més? 
Això és com un pou sense fons.

A les set del vespre del 27 de gener, a 
l’església parroquial de Santa Maria, de 
Castelldefels, es va celebrar la pregària 
de Vespres, presidida pel bisbe Agustí, i 
finalitzà la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Bruguers.

[	 ]Articles	i	
altres	escrits




