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Visita Pastoral als arxiprestats.
Sant Feliu de Llobregat
Durant la segona quinzena de febrer el
bisbe Agustí ha realitzat la Visita Pastoral
a l’Arxiprestat de Sant Feliu. Aquesta visita
ha constat de les següents cites:
• Reunió conjunta amb tots els preveres
de l’arxiprestat, el 17 de febrer de 2017, a
les 12 h a la Casa de l’Església.
• Reunió amb el Consell arxiprestal ampliat, el diumenge 26 de febrer de 2017, a
les 18 h a la Casa de l’Església.
• Trobada personal del bisbe Agustí
amb cada prevere de l’arxiprestat, al llarg
de les dues setmanes últimes de febrer.
Emmarcant la Visita d’enguany dins el
Pla Pastoral vigent, un element a destacar
és la referència a les conclusions de l’anterior Visita Pastoral, fa deu anys. Per tant,
no es tracta només d’analitzar la situació
de la vida cristiana a l’arxiprestat ara, com
si fos una cosa aïllada en el temps, sinó
des del punt de partença del 2007, valorant quin camí s’ha recorregut des d’aleshores, si s’han aconseguit les millores que
es proposaven, etc.
Els laics del Consell arxiprestal ampliat
han reflexionat de manera particular sobre els aspectes positius de l’experiència
actual de fe i de vida cristiana en el si de

la parròquia i sobre els àmbits pastorals
que cal potenciar. La posada en comú i
els comentaris realitzats i escoltats pel
bisbe Agustí durant la reunió del 26 de febrer van ser molt enriquidors, il·luminant
la vida de cada parròquia i del conjunt de
l’arxiprestat.
Com a cloenda, a continuació de la reunió de treball del dia 26, es va realitzar
una pregària a la capella de la Casa de
l’Església, amb el res de vespres i posant a
les mans de la Mare de Déu els fruits de la
Visita Pastoral.

