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0és la referència a les conclusions de l’an-
terior Visita Pastoral, fa sis anys. Per tant, 
no es tracta d’analitzar només 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 de l’any 2012, 
valorant quin camí s’ha recorregut des 
d’aleshores pel que fa a la vida parroquial, 
la comunió entre els fidels, la catequesi, la 
formació, l’acolliment, la celebració dels 
sagraments, la litúrgia, la relació entre les 
diferents delegacions, la missió dels pre-
veres, Càritas, etc. i si s’han aconseguit les 
millores que es proposaven.

Els religiosos han reflexionat sobre la 
situació de la vida consagrada avui i a l’ar-
xiprestat, la vida de comunitat, el testimo-
ni d’esperança i il·lusió que donen, la fer-
mesa de vida, viure amb radicalitat la vida 
religiosa, etc. Els comentaris realitzats pel 
bisbe Agustí van ser molt encoratjadors, 
notant en les seves paraules una estima 
profunda per la vida consagrada. La tro-
bada va acabar amb la participació en la 
pregària de vespres amb la comunitat de 
benedictines.

Els laics del Consell Pastoral Arxiprestal 
ampliat han reflexionat de manera par-
ticular sobre l’experiència de fe i de vida 
cristiana en el si de la parròquia i sobre els 
àmbits pastorals que cal potenciar. La po-
sada en comú i els comentaris realitzats i 
escoltats pel bisbe Agustí durant la reunió 
del 24 de març van ser molt enriquidors, 
il·luminant la vida de cada parròquia i del 
conjunt de l’arxiprestat.

Com a cloenda, a continuació de la re-
unió de treball del dia 24, es va celebrar 
l’Hora menor a la parròquia de Santa Ma-
ria de Martorell, amb unes paraules del 
bisbe Agustí sobre l’Eucaristia i la comunió 
dels germans que s’estimen, insistint que 

Resum	de	la	Visita	Pastoral	a	 l’Arxipres-
tat	de	Montserrat

Del 13 al 24 de març el bisbe Agustí ha re-
alitzat la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de 
Montserrat, format per 17 parròquies, al 
servei de les quals hi ha nou preveres dio-
cesans i un religiós. A més, compta amb la 
col·laboració d’un prevere que ha superat 
l’edat de jubilació canònica i dona suport 
pastoral a l’Arxiprestat. A més, compta tam-
bé amb la riquesa dels carismes religiosos: 
Benedictins, Benedictines, Escolàpies Filles 
de Maria, Filipenses Missioneres de l’Ense-
nyament, Hospitalàries del Sagrat Cor, Mer-
cedàries Missioneres i Filles de la Caritat.

Durant la Visita Pastoral el bisbe Agustí 
s’ha reunit personalment amb cada preve-
re a la parròquia de Santa Maria d’Olesa 
de Montserrat.  I en aquesta mateixa par-
ròquia, el dia 22 de març, tingué lloc la 
reunió amb l’equip de preveres. El 16 de 
març tingué lloc la reunió amb una repre-
sentació de la Vida Consagrada present a 
l’arxiprestat al monestir de benedictines 
de Sant Benet de Montserrat. El 24 de 
març tingué lloc la reunió amb el Consell 
Pastoral Arxiprestal ampliat i la cloenda a 
la parròquia de Santa Maria de Martorell.

Emmarcant la Visita d’enguany dins el 
Pla Pastoral vigent, un element a destacar 

[	 ]Visites
Pastorals
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Missa	Crismal

Sant Feliu de Llobregat, 28-3-2018

Estimat Pare Abat. Germans preveres i di-
aques / seminaristes. Religioses i religio-
sos. Germans tots ben estimats.

Permeteu-me començar aquesta breu 
homilia a la celebració de la Missa Crismal 
amb una declaració de sincera estimació 
vers tots vosaltres. Ja sabeu que per als 
creients en el Déu de la història, el Pare de 
Jesucrist i nostre, no existeix el temps buit 
de sentit, sinó que sempre vivim el trans-
curs dels dies il·luminats pel diàleg amb 
Ell en l’Esperit. En aquest sentit, us he de 
dir que des de fa un any, quan celebràvem 
aquesta mateixa Eucaristia, no només ha 
crescut el nostre amor a Déu, que mai no 
ha de faltar, sinó que també ha augmentat 
i madurat el nostre amor mutu, si més no 
el meu vers tots vosaltres. La comunicació 
i el tracte, lluny de dificultar l’amor fratern, 
el fa més realista, més concret i més in-
tens. És el que possibilita tot allò que ens 
aproxima els uns als altres, com ara la Visi-
ta Pastoral, que tot just hem conclòs el dis-
sabte passat, o el treball conjunt assumint 
un objectiu comú, com ara el Pla Pastoral, 
que aquest curs acabarà amb el seu tercer 
i darrer any.

Que ningú pensi que l’amor sincer creix 
perquè només es tenen ulls per allò més 

la comunió és una dimensió dinàmica de 
la fe i ha esperonat les comunitats cristi-
anes a créixer en la comunió entre elles i 
amb l’església diocesana, que ha estat un 
dels punts de reflexió dels diferents grups. 
Es va acabar posant en mans de la Mare 
de Déu de Montserrat els fruits de la Visita 
Pastoral.

[	 ]Homilies


