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Hem començat un nou curs...
Després del parèntesi que suposen les vacances d’estiu
en la vida dels estudiants i també –encara que de menys
durada– en la vida de tots, hem entrat de ple en el nou
Curs 2002-2003.
Novament els espaiosos edificis dels col·legis, suara
silenciosos, s’han omplert d’activitats i de vida, amb el
vaivé constant d’alumnes i professors.
La veterania dels alumnes més grans, bons coneixedors de tots els racons de l’escola i, fins i tot, del tarannà d’alguns professors, contrasta amb els plors dels més
petits. Abraçats a la mare senten el temor d’entrar en un
món per ells desconegut.
Sortosament, acollits amb maternal afecte per les senyoretes de pàrvuls, ben aviat es faran bons amics dels
altres infants.
Entre aquests petits “homenets” i “donetes”, hi ha qui
ràpidament s’adapta al nou estil de vida. I també qui,
abans d’anar a l’escola, muntarà a casa el “numeret” de
planys i de llàgrimes durant força dies.
Als meus fills, trobo una estampa de gran bellesa l’infant petit amb gran plor abraçat a la mare, a l’hora de
separar-se’n per anar a estudi les primeres vegades.
Potser serà perquè em desperta records de la meva més
tendra infantesa, quan a mi tampoc no m’agradava
d’anar a escola.
***

***

***

Per als més grandets: altres professors, nous llibres,
aules d’estrena, seran les novetats del curs que comença. L’alegria de trobar-se novament amb els companys,
junts durant 5 o 6 hores al dia, compartint temps de
classes i els jocs i conversa durant les estones de pati.
La satisfacció de sentir-se més grans i, tal vegada, mirant amb aires de superioritat els més petits que els segueixen.
És la vida d’escola, que tots un dia vam viure. I que
segurament serem molts els qui avui la recordarem amb
nostàlgia.
***

NOU

***

Mossèn Pere Casals

***

CURS CATEQUÈTIC

Serà la primera setmana d’octubre. El bisbe Carles, al Full
Parroquial del primer de setembre, dedica la seva crònica setmanal a la necessitat d’una sòlida formació humana i cristiana,
més ara quan la nostra cultura és deficitària, especialment, d’un
veritable sentit cristià. Justament, és a l’edat escolar on ha de
començar aquesta formació humana i cristiana. D’aquí el sentit,
la necessitat i l’interès de la parròquia que els infants acudin a
les classes catequètiques, on rebran l’educació imprescindible
per emprendre el camí de la vida amb sentit recte i efectiu. En la
nostra parròquia, té cura de la seva ensenyança un grup de
catequistes totalment voluntàries. A vegades, per raons de sa-
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Pels qui ja fa anys que vam deixar els llibres, també
és l’hora de tornada a la feina. Després d’unes vacances que per a molts hauran estat curtes, cadascú, ja
sigui a la fàbrica, a l’oficina, al comerç o a la seva professió, li cal reprendre el treball, que ocuparà bona part
de les hores del dia i dels dies de l’any.
I no parlo dels qui treballen al camp i en la cria del
bestiar. Per a ells no hi ha vacances. Els animals, de la
mena que siguin, necessiten menjar tots els dies de l’any,
festius inclosos. Els qui en tenen cura –si no troben qui
els substitueixi– no poden pas ni fer vaga, ni tenen vacances.
En contrapartida, però, és cert que almenys aquí a
casa nostra, país de granges i empreses familiars, tenen l’al.licient de no sentir-se manats per ningú; petits
amos com són d’allò que és ben seu i que estimen.
El treball no és, o no hauria de ser per a ningú, la
maledicció bíblica. Seria per a tots una activitat, potser
cansada, però plena de satisfaccions, si tothom pogués trobar una feina d’acord amb la seva vocació.
Sóc conscient que això últim resulta una utopia, dintre el mercat del treball en què vivim. Crec, però, que
fins i tot en la monotonia de les feines en cadena, s’hi
pot trobar cert al·licient, si recordéssim que el nostre
treball, malgrat que a vegades sigui feixuc o avorrit,
contribueix a satisfer alguna de les variades necesssitats
de moltes persones... i que elles, complint bé en la
seva feina, per la seva part, també d’una manera o altra
ens beneficien a tots amb el seu treball.
Tots depenem els uns dels altres i cadascú, des del
seu lloc, ha de donar per a poder rebre.
Si tots ens esforcessim per a contribuir al benestar de
la societat, treballant bé pensant en els altres i complint
cadascú amb les seves obligacions, seríem de veritat
aquell poble que, amb paraules del poeta Joan
Maragall: “estima i avança donant-se les mans”.

lut, hi ha alguna baixa i per això la parròquia, a través del Full
Parroquial, fa una crida a fi d’augmentar el nombre de catequistes i, a més, per a una millor distribució de les classes. Els nois i
les noies i llurs pares tenen la paraula.

FALTA

DE SACERDOTS

Són molts els sacerdots que tenen al seu càrrec vàries parròquies a la vegada. El nostre arxiprestat està format per 14 parròquies, les quals són ateses per 8 capellans. En cas de faltar un
d’ells, malaltia, vacances, etc. un dels mateixos ha de suplir la
falta. Cassà és l'única parròquia de l’arxiprestat amb dos capellans. No és d’estranyar, doncs, que alguna vegada mossèn Pere
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n’hagi d’atendre també alguna de fora.
Cal que els cristians laics, com adverteix
el bisbe comencin a tenir present que els
creients amb seny i coratge s’han de comprometre, generosament, al servei de l’Església.

EXCURSIÓ

GUIA

DEL CATECISME
Com ja és de costum, el passat 27 de
juny, una colla de nois i noies que assisteixen a les classes de doctrina de la parròquia, juntament amb algunes catequistes, es desplaçà fins a Sant Hilari Sacalm,
en l’anual excursió de fi de curs. La primera parada la feien al Vilar de Blanes,
per saludar la Mare de Déu i esmorzar
una miqueta. Pogueren contemplar el
«rem de trenta-quatre», un ex-vot que fou
col·locat a l’ermita com a record de la narració del mateix nom de l’escriptor blanenc Joaquim Ruyra. A Sant Hilari, la vila
de les cent fonts, hi dinaren, pogueren visitar l’església parroquial, la població i,
com no, com sempre, organitzar un partit
de futbol. De tornada, un descans al parc

ø

DE

SERVEIS

El Bisbat de Girona ha editat una vegada més una Guia de serveis, molt útil i
interessant per tenir coneixement de totes les activitats eclesials a la diòcesi. Hi
figuren els horaris de totes les misses de
les poblacions del bisbat i les associacions, convents i ermites.
Aquesta Guia fou escampada a tots els
bancs del temple i és gratuïta.

DELS ALUMNES
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CASSÀ

de Sant Salvador de Santa Coloma de
Farners i cap a casa tots contents.

DE FI DE CURS

ø÷þ

DE

EL

FULL PARROQUIAL, EL
SENYAL I ALTRES
PUBLICACIONS

A l’entrada de les dues portes de l’església hi ha, a la disposició de la feligresia i de tots els cassanencs, l’habitual Full
Parroquial. A la quarta plana hi surt, sota
el títol de Veu de la Parròquia tots el que
fa referència a les activitats parroquials:
la vida litúrgica, les amonestacions, els
aniversaris, defuncions, mensualment
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l’estadística parroquial, l’estat de l’economia i un petit noticiari. El seu preu és mòdic. És una manera molt pràctica d’estar
al corrent del que passa a la nostra comunitat i viure l’esperit cristià. Tots els feligresos haurien de prendre-la i llegir-la a
casa, com també tots els familiars. Cada
setmana en sobren, és una llàstima. I valdria la pena que se’n recollís que més
d’una i fos lliurada als amics que potser
no tenen l’oportunitat de llegir-la.
A més del Full, també es pot prendre el
semanari catòlic Catalunya Cristiana. Se
n’ha hagut de reduir el nombre de subscripcions: una vertadera pena. És una publicació que tots els catòlics hauríem de
llegir, tota vegada que el seu contingut, a
més de donar notícies del més important
que passa a les diòcesis de Catalunya, a
Espanya i el Món, aporta temes molt importants de qüestions morals i religioses.
Tampoc és tant el seu import: 1’60 e
l’exemplar. I a més a més, mensualment
la parròquia ofereix el periòdic de la diòcesi de Girona, El Senyal. Revista que ens
acosta al fet religiós del nostre bisbat i
que caldria que els catòlics adquiríssim
pel seu contingut, que fa conèixer la realitat cristiana del nostre entorn. Són tres
publicacions molt recomanables.
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