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1Somos conscientes de la dificultad y, en 
nombre de la Diócesis de Sant Feliu de Llo-
bregat, quiero transmitirles nuestro agra-
decimiento per el testimonio y servicio, 
a lo largo de tantos años, en favor de los 
niños y adolescentes en la Residencia “La 
Immaculada” de Sant Andreu de la Barca. 
También, me permito precisar, que vuestra 
comunidad, des del punto de vista jurídico 
y pastoral, ha dependido de la Fundación 
que está radicada en la Archidiócesis de 
Barcelona.

Informaré de esta decisión al delega-
do diocesano para la Vida Consagrada de 
nuestra Diócesis.

Reciba, junto con nuestro agradeci-
miento, un cordial saludo que pido trans-
mita a todas las hermanas que han forma-
do parte de la comunidad de Sant Andreu 
de la Barca.

+	Agustín	Cortés	Soriano
Obispo	de	Sant	Feliu	de	Llobregat

Arxiprestat	de	Sant	Vicenç	dels	Horts

Del 13 de febrer al 3 de març de 2018 va te-
nir lloc la visita pastoral a l’arxiprestat de 
Sant Vicenç dels Horts. La darrera visita va 
tenir lloc l’any 2008. L’objectiu de la visita 
va ser una presa de contacte, en general, 
dels diferents agents de pastoral de les co-
munitats cristianes de l’arxiprestat.

El Sr. Bisbe, Mons. Agustí Cortés, es va 
reunir amb els preveres i diaques de l’arxi-
prestat, de manera individual, per mante-
nir un diàleg més proper per tal d’exposar 
les seves vivències i les realitats que viuen 
dins les diferents comunitats cristianes.

El dia 22 de febrer, va tenir lloc la Tro-
bada amb el Consell Pastoral Arxiprestal, 
amb tots els membres que en formen part i 
que es troben un cop al mes per a preparar 
activitats a nivell arxiprestal. Amb la visita 
del Sr. Bisbe es va dialogar, obertament, 
sobre les dificultats i reptes que hi ha actu-
alment com també de tot allò que es duu a 
terme amb bona voluntat i amb constància 
amb ganes de fer coses conjuntes.

El dia 26 de febrer, va tenir lloc la Troba-
da de Vida Consagrada, amb tots els religi-
osos i religioses de les diferents comuni-
tats de l’arxiprestat. Amb un diàleg obert 
es van compartir les vivències, els reptes i 
les dificultats i destacant la seva presència 
comunitària i el seu paper fonamental dins 
l’educació i la pastoral familiar.

[	 ]Visites	
pastorals
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1 El dia 27 de febrer, va tenir lloc la tro-

bada i reunió amb els preveres i diaques 
de l’arxiprestat. Seguint un guió elaborat 
en les diferents reunions prèvies, d’un cop 
al mes, en la trobada amb el Sr. Bisbe, es 
van anar comentant les diferents realitats 
parroquials de manera detallada.

I, finalment, el 3 de març va tenir lloc la 
Cloenda de la Visita Pastoral Arxiprestal. 
Es va fer un resum de com havia anat la 
visita durant aquests dies. Amb un diàleg 
obert dels assistents amb el Sr. Bisbe es 
va poder tenir una presa de contacte de tot 
allò que preocupa als fidels de les nostres 
comunitats cristianes.

Acabant amb la pregària de vespres i 
amb un petit refrigeri vam donar per aca-
bada aquesta visita arxiprestal, amb ganes 
de seguir treballant i fer possible que la 
llavor de l’Evangeli arribi a les nostres rea-
litats del dia a dia, fent possible l’extensió 
del Regne de Déu enmig de les persones 
que viuen tant de sofriment i angoixa.




