FULL PARROQUIAL de 24 de març de 2019
VISITA DEL SR. BISBE AUXILIAR
Avui tenim el goig que el Sr. Bisbe Auxiliar de la nostra diòcesi, Mns. Antoni Vadell, sigui a la
nostra parròquia i ens faci una visita.
Des que el Sr. Cardenal va ordenar els dos bisbes auxiliars, va donar a cadascú el càrrec de Vicari
General i responsable d’unes determinades zones pastorals. Resulta que el Sr. Bisbe Antoni és el
vicari episcopal de la nostra zona del Maresme. Per tant, la seva estada entre nosaltres és la de
representar el Sr. Cardenal, cap de la diòcesi de Barcelona, i d’actuar com a Vicari seu. Valgui la
comparació: així com el vicari d’una parròquia supleix el rector en les seves funcions; així també el
vicari episcopal actua en nom del Sr. Bisbe (“episcopus”, en llatí), quan actua en una parròquia.
Què ve a fer el Sr. Bisbe Auxiliar avui, aquí? Parlant amb un feligrès d’aquesta visita em va fer
aquesta pregunta: Que hi ha confirmacions? El feligrès feia aquesta pregunta perquè normalment el
Sr. Bisbe va a una parròquia quan hi ha feligresos que volen rebre el sagrament de la Confirmació;
ja que aquest sagrament només el celebra el bisbe, com a successor dels apòstols.
A la pregunta formulada, vaig respondre que No! Encara que normalment el bisbe ve per confirmar,
aquesta vegada ve a visitar la comunitat de Canyamars, de la qual Ell és responsable davant el Sr.
Arquebisbe.
Està molt bé que vingui el Sr. Bisbe a conèixer “in situ” la realitat de l’Església que té encomanada;
i sobretot és molt important que els components d’una comunitat cristiana vegin i contactin amb el
seu pastor superior. Si fóssim una parròquia molt gran, amb nombrosos feligresos, segur que hauria
vingut alguna vegada a fer alguna celebració. Però com que som una comunitat petita no tenim
raons habituals perquè vingui.
Però, sí, tenim una raó. Volem veure el nostre Bisbe Auxiliar i volem que estigui una mica amb
nosaltres. Perquè, encara que som pocs, som tant Església de Barcelona com una altra parròquia de
la ciutat.
De fet, no vindrà només a la parròquia de Canyamars sinó que també anirà a la parròquia de
Dosrius; i a més pujarà a visitar el santuari del Corredor. I, tot pujant al santuari, li ensenyaré
l’església d’Alfar, on malauradament no se celebra la missa de les festes.
En definitiva la visita del Sr. Bisbe Antoni, consistirà en presidir la missa del dia (a les 12 h.), i a
continuació parlar una estona amb els feligresos assistents. Serà, per tant, una ocasió de sentir-nos
membres de l’Església de Barcelona, sense oblidar-nos del Sr. Arquebisbe Cardenal, Mns. JoanJosep Omella.
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