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Sì. Pau en la seva carta ais cristians de Corint,
parlant deis diferents predicadors de l'Evangeli que
per allí van passar, diu: «Jo vaig plantar, Apolo va
regar, però era Déu qui feia créixer. Per això, ni el
qui planta no és res, ni el qui rega, sinó el qui fa
créixer, Déu. El qui planta i el qui rega són una
sola cosa, per bé que cadascú rebrá la propia recompensa segons el propi treball. Nosaltres som coliaboradors de Déu; vosaltres sou conreu de Déu, edifici de Déu.» (I Cor. 3, 6-9)
Jo crec que aquest text descriu perfectament el
carácter itinérant de l'apòstol i, en el nostre cas,
del sacerdot. El sacerdot, el mossèn d'una Parroquia,
és un ministre de Déu que, enviat pel Sr. Bisbe o
els seus coHaboradors, es posa al davant d'una Comunitat per evangelitzar-la, per presidir el cuite i
administrar els Sagraments i per conduir-la en la
vida cristiana. La seva missió és servir la Comunitat
Parroquial; per tant, aquesta missió exigeix del sacerdot que se senti administrador d'una realitat que
ja funcionava abans d'eli, a la qual eli hi posa tot el
que té i sap, i la qual continuará funcionant quan
eli hi falti.
Com és de suposar, el sacerdot no és de pedra,
ni la seva missió li demana que sigui un pur funcionari; per tant, eli estima els cristians amb els
quals conviu, crea lligams d'amistat amb els qui
tracta més sovint i aprecia el conjunt de la gent amb
la qual exerceix el seu ministeri. Això és una nécessitât sicológica i una manera concreta de posar en
práctica la Paraula de Déu que predica.
Tot això ho die per explicar els raonaments i els
sentiments que tinc en marxar de Sta. Eulàlia per
anar-me'n a una altra Parroquia.
He fet el que bonament he sapigut, tenint consciència de la gran missió que tenia a les mans i de
la responsabilitat personal que representava aquesta
missió. No sé si he sembrai, o \he regat, o que...
—Déu ho sap—, però sí que sé que he posât tot el
meu cor i el meu saber en aquests anys de dedicado a vosaltres.
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També tinc consciència que sóc limitât, que sóc
jove i que les meves qualitats són redüides; això ha
fet que hagi oblidat aspectes intéressants de la Pastoral i que no hagi estât massa reeixit en algunes
coses.
A més de tot això, Sta. Eulàlia ha estât la primera
Parroquia de la meva vida sacerdotal. L'he estimada
com s'estima un amie i encara que ara me'n separi
me'n recordaré sempre. Aquests sis anys de convivencia amb vosaltres han estât una experiencia positiva i m'han ajudat a mantenir-me ferm en la fe i
en la meva vocació sacerdotal. El fet d'haver estât
correspost i d'haver tingut coHaboradors m'ha omplert molt.
El record que m'emporto és molt gran: record de
persones i de families, dels infants, dels joves del
Casal, de les celebracions litúrgiques, de les organitzacions de pöble en les quais participava, i de reaUtzacions concretes. île passai per Sta. Eulàlia, com
després passaré per altres parròquies, però tant de
bo que de cada una de les parròquies per on passaré me'n pugui endur un record tan gran com
aquest.
El meu record de Sta. Eulàlia quedará en el passat, com el record d'una experiencia positiva i d'uns
anys feliços, però vosaltres si manteniu un record
del meu pas s'ha de notar en el futur; si us he servit d'alguna cosa, si us he ajudat en la vostra vida,
s'ha de veure a partir d'ara. Tenint-ara Mn. Emili
heu de continuar el camí iniciat, heu de mantenir-vos
en la fe que heu professât i heu d'estar disposais a
collaborar igualment —o més encara— com ho heu
fet fins ara. Si no ho feu així el meu record servirà
més d'obstacle que d'ajuda, será motiu
d'immobilisme en comptes de progrès.
Bé, sapigueu que sempre tindreu un sacerdot amie,
avui, a la parroquia de St. Isidor de Barcelona, demà
allá on sigui, que sempre us recordará i que en les
seves oracions us tindrà presents. Adéu-siau.
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