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VISITA  PASTORAL  ALS  ARXIPRESTATS 
 

Ens ha arribat la comunicació del bisbat del compromís del nostre bisbe Mons. Agustí Cortés de fer 
una nova Visita Pastoral als arxiprestats tal com va fer fa nou anys. Cada període de temps 
determinat, el Pastor de cada diòcesi, té l’obligació de visitar-la tota per conèixer de prop la seva 
situació pastoral en la seva complexitat. 
 

No es tracte de controlar, no és un mer tràmit administratiu o burocràtic que afecti a les parròquies 
i institucions eclesials, sinó celebrar una trobada de comunicació entre la vida concreta dels fidels i 
el Pastor de la diòcesi, de la qual surtin beneficiades tant les mateixes parròquies en la seva condició 
de vertaderes comunitats cristianes i eclesials, com el bisbe que ha d’intentar realitzar cada vegada 
millor el seu servei. El coneixement mutu, les informacions, el diàleg, l’intercanvií, l’estímul i, 
sobretot la vivència de comunió en la fe, poden esdevenir molt fecunds tant per la mateixa parròquia 
com de més comunió en la fe amb el pastor que tenim. 
 

Com que serà una Visita diferent de la primera que es va fer i, perquè aleshores era la primera que 
feia el nostre Bisbe a tota la diòcesi, va ser molt més dedicada a cada parròquia. La d’ara serà per 
arxiprestat i farà servir el òrgans que formen part de l’organització pastoral i no tant el funcionament 
de cada grup en concret o bé de cada acció que es porti a terme en cada parròquia. També tindrà 
una trobada amb tots els sacerdots de les parròquies i personalment amb cadascun d’ells.  
 

És positiva aquesta proposta, per part del Bisbe Agustí, perquè així aproxima les realitats pastorals 
a la seva responsabilitat, per veure si es va duent a terme al compromís que tenim de ser una 
comunitat que escampa l’Evangeli, que n’aprofundeix el seu esperit per a poder-lo oferir als altres, 
que celebra dignament la fe, que es tracte d’unes comunitats acollidores i obertes a tothom, que 
estan alerta amb els problemes de la societat per a poder-hi aportar respostes, que es tenen en 
compte les persones o famílies més necessitades i cercar conjuntament camins de sortida davant 
els problemes que puguin patir...I tot plegat, viscut en comunió fraterna i ajuda compartida en la 
responsabilitat dels membres de les comunitats. 
 

Aquesta activitat del nostre Bisbe s’iniciarà el mes de Febrer i els passos que anirà fent, ja els 
anirem compartint i notificant. Esperem que tot sigui un ajut per anar positivament endavant i 
progressant, tal com diu el Pla Pastoral: una comunitat de membres que s’estimen i ajuden a fer 
caliu de fe entorn de Jesucrist, però, com diu el Bisbe de Roma, Francesc, de portes enfora.  
                                                                                                                    Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 5 1-12a 
 
 

Al formular las bienaventuranzas, Mateo, a diferencia de Lucas, se preocupa de trazar los rasgos 
que han de caracterizar a los seguidores de Jesús. De ahí la importancia que tienen para nosotros 
en estos tiempos en que la Iglesia ha de ir encontrando su propio estilo de vida en medio de una 
sociedad secularizada. 
 

No es posible proponer la Buena Noticia de Jesús de cualquier forma. El Evangelio solo se difunde 
desde actitudes evangélicas. Las bienaventuranzas nos indican el espíritu que ha de inspirar la 
actuación de la Iglesia mientras peregrina hacia el Padre. Las hemos de escuchar en actitud de 
conversión personal y comunitaria. Solo así hemos de caminar hacia el futuro. 
 

Dichosa la Iglesia “pobre de espíritu” y de corazón sencillo, que actúa sin prepotencia ni 
arrogancia, sin riquezas ni esplendor, sostenida por la autoridad humilde de Jesús. De ella es el 
reino de Dios. 
 

Dichosa la Iglesia que «llora» con los que lloran y sufre al ser despojada de privilegios y poder, 
pues podrá compartir mejor la  

suerte de los perdedores y también el destino de Jesús. Un día será 
consolada por Dios. 
 

Dichosa la Iglesia que renuncia a imponerse por la fuerza, la coacción o el 
sometimiento, practicando siempre la mansedumbre de su Maestro y Señor. 
Heredará un día la tierra prometida. 
 

Dichosa la Iglesia que tiene “hambre y sed de justicia” dentro de sí misma y 
para el mundo entero, pues buscará su propia conversión y trabajará por una 
vida más justa y digna para todos, empezando por los últimos. Su anhelo será 

saciado por Dios. 
 

Dichosa la Iglesia “compasiva” que renuncia al rigorismo y prefiere la misericordia antes que los 
sacrificios, pues acogerá a los pecadores y no les ocultará la Buena Noticia de Jesús. Ella 
alcanzará de Dios misericordia. 
 

Dichosa la Iglesia de “corazón limpio” y conducta transparente, que no encubre sus pecados ni 
promueve el secretismo o la ambigüedad, pues caminará en la verdad de Jesús. Un día verá a 
Dios. 
 

Dichosa la Iglesia que «trabaja por la paz» y lucha contra las guerras, que aúna los corazones y 
siembra concordia, pues contagiará la paz de Jesús que el mundo no puede dar. Ella será hija de 
Dios. 
 

Dichosa la Iglesia que “sufre hostilidad y persecución” a causa de la justicia sin rehuir el martirio, 
pues sabrá llorar con las víctimas y conocerá la cruz de Jesús. De ella es el reino de Dios. 
 

La sociedad actual necesita conocer comunidades cristianas marcadas por este espíritu de las 
bienaventuranzas. Solo una Iglesia evangélica tiene autoridad y credibilidad para mostrar el rostro 
de Jesús a los hombres y mujeres de hoy. 
                                                                                                                                  José Antonio Pagola 
                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 28  20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE: 29 11h. 
 

13h. 

Antonio Campamá Layola; Magdalena Rovira Pi. 
Claudia Tapia 

DILLUNS: 30 20h. Magí Rosell, Maria Closa, Pastor Fosalva. 

DIMARTS: 31 20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIMECRES: 1 20h.  

DIJOUS: 2 20h. Gabriel i Candelària,Ignasi Costa Carrera (4art. aniv.) 

DIVENDRES: 3 20h. Juan Gómez Garcia (1è aniv.) 

DISSABTE: 4 20h.  

DIUMENGE: 5 11h. 
 

13h. 

Jaume Cartró Vives i Gemma Cartró Campamá. 
Esposos Manuel Puig i Beneta Amigó. 

 

DIADA  DE  LA  CANDALERA,  2  DE  FEBRER 
La celebració de la missa la farem a les 20h., com cada dia feiner, però amb la cerimònia inicial i 
processó de les candeles 
 

EL2 DE FEBRER DEDICAT A PREGAR PELS DE LA VIDA CONSAGRADA 
En aquest dia, és bo que tinguem present en la nostra pregària a les persones que es dediquen i 
consagren la seva vida, en una especialitat concreta de vida religiosa en algun orde de servei als 
altres en els molts camps de servei. També pot ser de vida monàstica o de clausura. Tot, però, 
com a servei a l’Església universal pel testimoniatge ofert. Es mereixen el nostre agraïment, 
recordant-les en la nostra pregària.      
 
CONDOLENÇA: 
La donem als familiars de Na Carmen Barnús Branchat, En José Maria Isern Vila,En Antonio 
Romero Vega, Na Modesta Fité Tor i Na Àngeles Ayala Rincón. I desitgem que els difunts gaudeixin 
de la Vida per sempre, a la casa del Pare. 
========================================================================= 


