COMIAT DE MN. EMILI MARLÉS
Estava sopant a Roma, pocs mesos abans de finalitzar els meus estudis de
doctorat. De sobte em diuen que tinc una trucada. Agafo el telèfon i és el
Sr. Bisbe, que em diu que havia pensat que l’any que ve aniria al Seminari
i al Sant Esperit, però que no digués res a ningú, que encara no era públic.
Tot va ser molt ràpid, però tenia moltes ganes de tornar a estar en una
parròquia, i la veritat és que coneixia molt poc de Terrassa. Això era el juny
del 2006. Ara, 11 anys després, només puc donar gràcies a Déu per aquest
període al Sant Esperit; ha estat senzillament genial! Una etapa difícilment
superable. Han passat tantes coses... Hem fet tots plegats projectes tan
macos, que necessitaria un llibre per poder-ho expressar.
El més maco per a un capellà és ajudar a transformar les vides de les
persones gràcies a la trobada personal amb Jesucrist que fa noves totes les
coses. I al Sant Esperit he pogut comprovar molts cops aquest poder
renovador del Senyor, que canvia els cors de les persones i fa que trobem
la Vida. He vist tants miracles! Com ens estima el Senyor!
Voldria agrair l’amistat i fraternitat de Mn. Fidel i la de tots els companys
sacerdots amb qui he conviscut aquests anys al Sant Esperit; puc dir que hem
fet una comunitat de capellans que ens hem estimat i ajudat. Gràcies, Senyor,
per aquests germans sacerdots de qui he après tant. Un record especial per
als joves, als quals m’he dedicat especialment a la parròquia. El Senyor ha fet
coses grans gràcies al vostre entusiasme i entrega: FP, Life Teen, Edge, Esplai,
Gisclareny, JMJ, peregrinacions diocesanes.... Tinc tantes i tantes vivències
amb vosaltres, que no les oblidaré mai. El Senyor vol una Església jove i
entusiasta i el Sant Esperit ha de ser un referent de joves alegres i totalment
entregats al Senyor. I recordeu: la millor part està encara per venir.
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També un record ben afectuós a tots els feligresos en general: m’he sentit tan
estimat per vosaltres! Hem compartit molts moments de la vostra vida i de les
vostres famílies. M’heu donat un gran testimoni de persones que volen posar
Crist en el centre de la seva vida. Jo vaig arribar al Sant Esperit com un capellà
sense gaire experiència pastoral i us he de dir que he après moltíssim de
vosaltres. Sóc un afortunat!
També voldria demanar perdó a les persones que potser he ofès o a qui no he
sabut donar el testimoni, el consell i la dedicació que requerien. Em sento un
capellà molt petit i conec els meus molts límits. Perdó per quan no he estat a
l’alçada del que s’esperava de mi.
Una cosa que m’alegra molt és saber que viurem eternament junts. Quin goig
saber que podrem parlar i parlar eternament, comentant la vida, estimant-nos...
Les amistats que fem a la terra són per sempre. Per tant, ara no ens veurem
tant, però en poc temps ens veurem sempre!
Senzillament i de tot cor us vull dir gràcies, gràcies, gràcies i que us estimo.
Mn. Emili Marlés Romeu

celebracions
◗ Pregària de l’Església. A partir d’aquest
diumenge tindrà lloc, a les 7 de la tarda, la
Pregària comunitària de Vespres, que en aquestes
ocasió serà per les Vocacions. I a partir del dilluns
tindrà lloc la Pregària comunitària de Laudes, de
dilluns a dissabte, a 2/4 de 9 del matí.
◗ Inici de la Missa Familiar. A partir del proper
dissabte 7 d’octubre se celebrarà la Missa
Familiar a 2/4 de 7 de la tarda, coincidint amb
l’inici d’activitats de l’esplai.
◗ Ordenació presbiteral. Diumenge que ve, dia
15 d’octubre, a les 6 de la tarda, el Sr. Bisbe
conferirà el sagrat orde del presbiterat als diaques
Mn. Carlos Valenciano i Mn. Víctor Galindo.
Encomanem-los en la pregària i acompanyem-los
en la celebració. Amb aquest motiu la Missa de
les 8 del vespre es trasllada a l’església de Sant
Francesc i se celebrarà a ¼ de 9 del vespre.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 25 de
setembre, en la Missa de les 8 del vespre vam
pregar per l’etern descans de M. Dolors Sans
Bonet i Joan Puig Camí, i vam tenir un record
en l’aniversari del traspàs de Maria Grané Porta.
Al cel siguin.

agenda
◗ Celebració de pares de primer curs de catequesi.
Dimarts, dia 3 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a
la Catedral.
◗ Reunió de pares de segon curs de catequesi.
Dijous, dia 5 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a la
Sala Capitular.
◗ Reunió de catequistes de segon. Divendres, dia
6 d’octubre, a les 6 de la tarda.
◗ Reunió de pares de l’esplai. Dissabte, dia 7
d’octubre, a ¾ de 5 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la primera col.lecta extraordinària després
del temps d’estiu. Durant els mesos d’estiu
l’economia parroquial es ressent d'una notable
baixada de les entrades, a causa de la disminució
del nombre de feligresos per les vacances. Tot i
això, les despeses no disminueixen, i per això cal
fer ara un esforç per reequilibrar l’economia
parroquial, que ja de per si és força precària.
També es pot col·laborar fent-se subscriptors i a
través de donatius a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà llocl diumenge vinent, dia 8 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).
L’horari de la Romeria és el següent:
❖ Sortida a les 6 del matí des de la parròquia
de la Sagrada Família per als que hi pugen a
peu des de Terrassa. Sortida dels autocars a
2/4 de 10 del matí davant del CAP Rambla.
❖ Rés del Sant Rosari a les 12 del matí pel camí
dels Degotalls
❖ Dinar de germanor a les 2 del migdia.
❖ Audició de la Coral de les Arenes, a 2/4 de 5
de la tarda, i rebuda pel Pare Abat.
❖ Missa Solemne a la Basílica, a les 5 de la
tarda, presidida per Mons. Salvador Cristau,
Bisbe Auxiliar.
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