CARTA DE COMIAT
Benvolguts fidels de la Parròquia i Catedral del Sant Esperit:
Ara fa tres anys, el nostre bisbe m'enviava a acabar la meva etapa formativa
com a seminarista a la nostra estimada parròquia. Recordo com si fos ahir la
meva reacció de sorpresa, i com ràpidament em vaig trobar a la capella del
Santíssim, abandonant-me a mi mateix i a les persones a qui serviria en endavant,
a les mans del Senyor, misericordioses, poderoses, i entranyables. Recordo
també que em vaig encomanar a la intercessió de Mn. Francesc Cima, que tant
de bé va fer al Sant Esperit al llarg de tants anys de ministeri.
Després de tres cursos en què he col·laborat com a seminarista, diaca i prevere,
el Sr. Bisbe m'encomana una nova tasca: servir com a administrador parroquial
a la Parròquia de Santa Maria, a Rubí. Deixo, per tant, el Sant Esperit, amb el
cor agraït a tots vosaltres per la vostra acollida, la vostra companyia, el nostre
caminar i treballar junts pel Regne de Déu en l'Església i en la nostra comunitat.
Són molts els records que m'envaeixen: aquí he rebut les meves ordenacions
diaconal i presbiteral, i he assistit al casament del meu germà. Amb vosaltres
he donat les primeres passes del meu ministeri. He pogut treballar amb diversos
grups parroquials, com ara amb els nens a l'esplai i a l'escolania, amb els joves
a Edge, Lifeteen i FP, amb la gent gran i els malalts en el l grup de la Pastoral
de la salut. He procurat estimar tothom com Ell us estima, portant-vos a cadascú
de vosaltres a la pregària, buscant conèixer les ovelles com Ell les coneix, tot a
major glòria de nostre Senyor, procurant fer en cada moment la seva voluntat.
Marxo content i agraït per tants regals de nostre Senyor, que sempre dóna més
fins i tot del que podem imaginar. Sento que ha abocat sobre mi una bona
mesura, atapeïda, sacsejada, i curulla fins a vessar. I, en aquest temps, he pogut
veure com aquesta parròquia, vosaltres en definitiva, esteu beneïts de Déu,
portats de la seva mà, menjant de prats deliciosos i bevent de fonts que donen
abundant aigua viva. Sou un camp que està donant abundants fruits.
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Prego per vosaltres, i seguiré fent-ho. Conscient que la vida ministerial és
sostinguda per nostre Senyor, us demano que també pregueu per mi, per la
meva santificació i perquè sigui un autèntic pare i pastor per a aquelles ànimes
que el Senyor m'encomana a partir d'ara: que les pugui dur a prats abundosos
i fonts d'aigua viva, i que donin fruits de santedat i vida eterna.
Que Déu us beneeixi sempre.
Mn. Javier Fernández
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Aquest diumenge, dia 14 de setembre, a 2/4 de 12 del migdia,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la missa a la parròquia
de Santa Maria de Rubí i presentarà Mn. Javier Fernández com a nou
administrador parroquial.
El diumenge dia 28 de setembre, a les 8 del vespre, Mn. Javier Fernández
presidirà la missa a la Catedral com a comiat de la seva estada a la nostra
parròquia.

celebracions
◗ Casaments. Aquest divendres, dia 12 de setembre,
a 2/4 de 6 de la tarda, contreuen matrimoni Ismael
Gabarró Romeu i Karen Estefania Carrión Sánchez.
L’endemà, dissabte, dia 13 de setembre, a les 12 del
migdia, es casen Eduardo Javier Celorio Baixaran i
Lisette Hernández del Olmo; i, a 2/4 de 6 de la tarda,
José M. Cabezas Martín i M. del Mar Serna Cobo.
El proper dissabte, dia 20 de setembre, a les 12 del
migdia, contrauran matrimoni Jordi Grau Almendros
i Ylènia Albadalejo Núñez.
◗ Missa rociera. El proper dissabte, dia 20 de setembre,
a les 6 de la tarda, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
presidirà una missa a la Catedral amb els representants
i membres de les germandats i confraries del Rocío de
Catalunya en l’inici del nou curs.
◗ Represa de l’Adoració al Santíssim a Sant Francesc.
A partir del proper dimecres, dia 17 de setembre,
l’església de Sant Francesc tornarà a obrir-se cada
dimecres, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 8 del vespre.
A les 7 de la tarda es resarà cada dimecres el Rosari.
Es recorda que es necessiten més persones voluntàries
per fer els torns de pregària. Les persones interessades
a col·laborar-hi poden adreçar-se a la sagristia.
◗ Exèquies. Divendres passat, dia 5 de setembre, a
les 3 de la tarda, se celebraren les exèquies per la Sra.
Mercè Armengol Companys, que havia mort el dia
anterior als 90 anys. Encomanem-la a la misericòrdia
del Senyor.
◗ Missa exequial. El dilluns dia 1 de setembre, en la
missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern descans
dels nostres germans difunts Josefa Bueso Abella, Edmon
Grau Pasqual, Ramon Riera Junyent, Enrique Tejero
Pérez i Teresa Xamaní Roura, així com també per Joan
Castelló Puig en el seu aniversari. I dilluns passat, dia
8 de setembre, es pregà per Mercè Armengol Companys
i Vicenç Planas Ballbé, així com per Josep Puig Prat en
el seu aniversari. Descansin en pau.
◗ Missa a la capella de la Fundació Busquets. La
missa que des de fa alguns anys se celebrava els
dissabtes al matí a la capella de la Fundació Busquets,
de moment no es podrà celebrar a causa de la
incompatibilitat horària dels preveres encarregats
d’aquesta celebració.

activitats pastorals
◗ Inscripcions a la catequesi. Les inscripcions a la
catequesi tenen lloc el dimarts i el dijous, de 6 a 8
de la tarda, en el despatx parroquial, fins a final
d’aquest mes de setembre. S'hi poden inscriure els
infants a partir del 3 curs de Primària per a la Primera
Comunió. Els infants que el curs passat varen realitzar
ja el primer curs no cal que s’inscriguin.
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc el diumenge dia 5 d’octubre. Les persones
que vulguin participar-hi poden inscriure’s en l’horari
del despatx parroquial (dilluns, dimecres i divendres,
de 6 a 8 de la tarda).
◗ Curs de Preparació al Matrimoni. Els dies 15 i
16 i 22 i 23 de setembre, a les 9 del vespre, tindrà
lloc el primer curset de preparació del nou curs al
Centre Sant Esperit (Núm.5).
◗ Seminarista en etapa pastoral. El Sr. Bisbe, juntament amb l’equip de formadors del Seminari Diocesà,
ha decidit destinar a la nostra parròquia com a nou
col·laborador el seminarista Agustí Villalba, que,
havent acabat els estudis institucionals, es prepara
per a la ordenació diaconal. Des del Butlletí li donem
la benvinguda a la nostra parròquia, li desitgem un
bon treball pastoral entre nosaltres i l’encomanem
en la pregària perquè arribi a ser un digne ministre
del Senyor.
En la nostra pregària encomanem també els altres
seminaristes que col·laboren en la parròquia i els
que han estat destinats a col·laborar en altres
parròquies, així com especialment els que de la
comunitat parroquial del Sant Esperit ingressen
enguany en el seminari.

activitats pastorals
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 19 de setembre,
a les 6 de la tarda.
◗ Catequistes de joves (LifeTeen). Dissabte, dia 20
de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda.
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