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Plaça Petita - Festa del Corpus Christi
Un any més, per la gràcia de Déu,
hem viscut el bell i pietós costum
de celebrar l’entranyable festa del
Corpus fora del temple, en un carrer o plaça de la vila.
En la trentena llarga d’anys durant els quals s’ha celebrat la missa solemne del dia fora del temple,
és la segona vegada que els veïns
de la plaça Petita, amb l’ajut dels
qui viuen als carrers del voltant, van
acceptar l’honrosa, però físicament
cansada, organització de la festa. I
val a dir que la van preparar amb
bon gust i un estusiasme admirable.
Els comentaris de lloança pel seu
reeixit i magnífic treball, eren unànimes!
El recolliment d’una plaça no
massa gran, tancada entre cases
d’alçada justa per aïllar-la en el silenci; però al mateix temps oberta
a l’aire i al sol fou un magnífic lloc
per a celebrar-hi, amb joia i pietat,
la missa del Corpus.
No és pas sempre fàcil trobar un
marc tan apropiat que convidi a la
pregària i a la meditació del Manament Nou, inseperable de l’Eucaristia. Misteri de l’amor d’un Déu que vol ésser estimat en les
seves criatures. I que, instituint aquest sagrament admirable,
s’ha fet germà i aliment de l’home, per tal que, com Ell, puguem
estimar fins i tot els enemics.
Eren les 8 en punt. Tot just del veí campanar queien les vuit
batallades de la tarda. El grup de joves cantaires de la missa
radiada del vespre dels dissabtes, acompanyades en aquesta
ocasió per dos joves d’una coral gironina, entonaven el primer
cant. Enmig del silenci, hom endevinava l’admirada sorpresa en
el rostre dels feligresos que no acostumen assistir a la missa
anticipada, davant la calidesa de les veus i la bella interpretació
d’aquell himne.
L’aire jovenívol de la melodia i el significat eucarístic de la
lletra, ens predisposava a tots per a viure pietosament i amb jois
la magnífica Eucaristia.
La plaça era plena de fidels i fins i tot a les bocanes dels
estrets carrers que hi convergeixen s’hi veien petits grups que,
amb certa incomoditat, però amb atenció, es disposaven a participar en la solemnització del Corpus.
Les paraules de la litúrgia i els cants tan bellament interpretats, amb plena sintonia a l’acte que celebràvem, gràcies a una
bona megafonia se sentien per tots els racons de la plaça.
En l’ambient es respiraven aires de pregària, enmig del silenci, només trencat per les respostes durant la santa missa. I arribat el moment de la consagració, la presència del Senyor entre
nosaltres, es feia vivència de la fe i movia l’esperit a l’adoració,
en el misteri meravellós del Sagrament.
Foren molts els fidels que s’acostaren a combregar. Es formaren llargues files davant els dos concelebrants, per tal de rebre
el Cos i la Sang de Jesús en un dia tan memorable.
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Com tots els anys, acabada la santa
missa, s’iniciava la processó de cloenda. Al pas de Jesús en la custòdia, amb
recança trepitjava la llarga catifa de flors
i ginesta, estesa tot al llarg de la processó. Em dolia esbullar l’artístic treball de
tantes hores esmerçades per honorar i
donar gràcies a Jesús Eucaristia.
Mentre, però, li demanava al Bon Mestre que concedís abundoses gràcies a
tots el s que hi havien treballat per tal
d’honorar-lo tan dignament; als nombrosos feligresos que havien participat en
l’Eucaristia; i a tots els cassanencs.
Després de resseguir la processó, en
tota la seva llargada, la catifa que donava la volta a la plaça i s’estenia fins al
dintell mateix d’entrada a l’església per
la porta dels Dolors, retornàvem a la plaça. Arribats davant l’altar, amb la solemne benedicció Santíssim, s’acabava la
celebració del Corpus Christi.
De camí cap al temple, pensava encara en el magnífic treball obrat pels veïns
de la plaça Petita i carrers de l’entorn,
per aquella festa, i em preguntava: l’any
vivent, els veïns del carrer o plaça que
prenguin el relleu, podran igualar la perfecció d’enguany?... Estic convençut que
sí!
El Bon Déu mourà la voluntat de tots els veïns, una vegada
més, per tal que Jesús, el Fill, sigui adorat en l’Eucaristia. Ell farà
que s’uneixin en bon veïnatge i junts treballin amb entusiasme
per honorar-lo dignament.
I, acabada la festa, en recompensa els deixarà la seva Pau. I
l’amistat entre ells en sortirà més enfortida.
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El passat dia 2 d’abril es va reunir a la
rectoria el grup que té cura de l’ermita del
Remei, i un paleta, per tal d’iniciar, tan
aviat com es pugui, les obres necessàries, per evitar les humitats que perjudiquen, seriosament, les pintures de l’absis
fetes per Benet Casabó i que representen les Noces de Canà de Galilea. Es tractaria de treure el poc arrebossat que cobreix la paret de l’absis, en la part que
dóna als camps, i reforçar-la amb material adeqüat.

SAGRAMENT

DE LA

CONFIRMACIÓ
El dissabte 22 de juny, a les 8 del vespre, durant la missa vespertina, el bisbe
de Girona, Carles Soler i Perdigó, impartí
el sagrament de la confirmació als nois i
noies que s’havien preparat per rebre el
sagrament. És d’agrair que hagi estat el
bisbe, personalment, qui hagi volgut celebrar l’esmentada cerimònia, quan tenia
potestat per delegar-ho als seus vicaris
episcopals.

PREGÀRIA

DE

CASSÀ
L’ENTRADA

I FESTA

No és gaire sabut i tampoc freqüent. Un
bon estol de joves, noies i nois, dels cursets de Cristianitat, vinguts de diverses
poblacions de la diòcesi, anualment es
reuneix a la nostra parròquia per celebrar
una festa que anomenen de la matança
el porc, en la qual es dedica tot un matí a
la reflexió i la pregària, acabant amb la
santa missa. Des que és prohibit, per llei,
sacrificar animals fora dels escorxadors,
la festa s’acaba amb un dinar de germanor amb molta joia i gatzara. Enguany tingué lloc a finals del mes d’abril.

ROMERIA A L’ERMITA
L’ESPERANÇA

DE

El dissabte dia 27 d’abril, se celebrà la
romeria organitzada per la delegació de
l’Hospitalitat de Lourdes de Cassà i comarca, a l’ermita de la Mare de Déu de
l’Esperança a Cruïlles. Foren 60 els romeus que hi participaren, entre ells 17
joves, i dedicaren la diada a la reflexió i a
la pregària. Foren atesos pels amics de
l’ermita que els prepararen el dinar, i que
després compartiren tots junts.

DE L’EURO

Algunes parròquies han alertat la seva
feligresia, que amb l’entrada de l’euro,
han minvat els ingressos.
A la nostra parròquia no s’ha estudiat,
encara la influéncia.

NETEJA

DE TEULADES

A la parròquia sol haver-hi despeses
que són considerables, però que no es
veuen. Aquest és el cas de la neteja de
teulades. Així com els estornells creen
problemes en algunes ciutats, a la nostra
població són els coloms els que originen
trencaclosques al temple. Els coloms
embruten considerablement les teulades.
Enguany durant una setmana se n’ha fet
la neteja. Semblava impossible la quantitat de bruticia que s’hi havia acomulat. Es
pot parlar de més d’una tona. És una feina difícil i d’un cost respectable. A més,
calgué la participació d’una grua per arrancar una figuera que tossudament creixia, al cim de tot d’un dels pilars de reforç
de l’abside, esquerdant la paret i a punt
de fer caure la gran pedra on hi tenia les
arrels.

Duració: 25 al 30 de juny
1 al 31 de juliol
1 al 14 d'agost
1 al 15 de setembre
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