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TEMPS DE PRIMERES COMUNIONS 
 

A partir del mes de maig arriba el temps de les primeres comunions. Fer 

la primera comunió, rebre per primera vegada l’Eucaristia, és una de les 
pràctiques religioses més arrelades en el nostre país. Tanmateix, 

darrerament, aquesta pràctica va minvant i, en algunes parròquies, es 

nota molt la davallada del nombre de nens i nenes que fan la primera 
comunió. Hi ha qui, a l’hora d’interpretar el sentit d’aquesta davallada, 

s’entesta a dir que és deguda al fet que fer la primera comunió suposa, 
per a les famílies, fer una despesa econòmica molt important. Això és una 

excusa molt feble, ja que ningú no ha dit mai que per fer la primera 
comunió s’hagi de fer una gran festa i, menys encara, una festa que 

comporti una forta despesa econòmica. Altra cosa és la capacitat o la 
valentia que puguem tenir de fer front a això que en diuen la “pressió 

social”; la pressió social ens fa fer moltes coses que potser no faríem si no 
hi fos i també ens fa fer disbarats. 

 
És important que ens adonem -almenys que ens adonem- que el que 

hauria de comptar a l’hora de parlar de la primera comunió no és primer 
de tot la festa familiar (que, si es fa amb seny, no hi deu haver cap motiu 

per a no fer-la) sinó que, el primer de tot, és la voluntat de preparar-se 

degudament per a rebre el sagrament de l’Eucaristia, un dels tres 
sagraments de la  iniciació cristiana, i en definitiva, preparar-se per a fer 

un bon aprenentatge de la vida cristiana. Aquesta preparació i 
aprenentatge s’adquireix, en gran part, en la catequesi. Per això, abans de 

fer la primera comunió, es demana que els nens i nenes assisteixen, en 
general, un parell d’anys a la catequesi per tal d’iniciar-se en el 

coneixement de la fe cristiana, en la celebració dels sagraments i en la 
vida de pregària, en la pràctica de la caritat fraterna i a fer els primers 

passos com a testimonis de la fe.  
 

Per a fer, amb profit, aquest aprenentatge de la vida cristiana es necessita 
temps i, sobretot, es necessita el recolzament i l’acompanyament tant dels 

familiars més propers als nens i nenes com de la comunitat parroquial. El 
que s’ensenya als nens i nenes a catequesi, ells ho han de poder veure 

realitzat tant a casa seva com en la parròquia. Per això, cada vegada que 
en una parròquia, i sobretot en la pròpia parròquia, hi ha uns nens i nens 

(pocs o molts) que fan la primera comunió ens hauríem de preguntar com 

ho farem per “agambar-los”, perquè continuïn el seu aprenentatge i el seu 
creixement en la vida cristiana i continuïn mantenint un contacte amb la 

parròquia i amb  la comunitat de cristians que s’hi reuneix. Aconseguir 
això costa molt, tots ho podeu veure. Però les dificultats no ens haurien 

d’impedir de provar-ho. Transmetre la fe a les noves generacions ha de 
ser, en  nosaltres, cristians d’avui una preocupació constant.   

 
El mossèn 



AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 28: per Francesc i Carme 
Busquets, en acció de gràcies pels 65 anys de matrimoni; diumenge, dia 29: 
pel poble de Viladrau; 
Mes de juny: dijous, dia 2: pels difunts de la parròquia; dissabte, dia 4: per 
Leocadio Medina i Lluïsa Cano, difunts; diumenge, dia 5: pel poble de 
Viladrau. 

 
 

 

 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 200,00; 9,00; Fins el dia d’avui 
s’han recollit: 6.207, 13 euros. Moltes gràcies. 
 

 

 

ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 
 

RELIQUIARI DE SANT SEGIMON 

 
Reliquiari d'argent de sant Segimon fet, 

probablement, durant la primera meitat del 

segle XVIII. Està iniciat per una base de 
planta circular decorada amb elements 

vegetals i amb quatre rostres de querubins 
alats, tots ells repujats. El peu s'inicia amb un 

cos cilíndric amb motius florals cisellats. El 
nus, en forma de gerra, el formen dos cossos 

bombats. El superior, més prominent, està 
decorat amb quatre rostres de querubins 

alats. Entremig d'ells hi ha motius florals. 
L'inferior està decorat amb motius relacionats 

amb fulles. El peu dóna pas a un plat, 
novament decorat amb quatre querubins alats 

repujats, que sustenta una teca (un cilindre 
de vidre) flanquejada per dues boniques 

nanses calades. Dins la teca hi ha les relíquies 
del sant col·locades de forma vertical. La tapa, en forma de corona, està 

decorada amb motius pseudovegetals i florals repujats. Per sobre, una 

figura de fosa de sant Segimon caracteritzat com un rei. Aguanta una 
esfera amb la seva mà esquerra i un ceptre amb la dreta. 

L'esquelet del reliquiari és de fusta massissa. 
 

El reliquiari, en general, és una peça d’orfebreria i de fusta treballada on 
s’exposa una relíquia d’un sant a la veneració dels fidels. Amb motiu de la 

festivitat del sant, s’acostuma a fer venerar, al final de la missa, la relíquia 
continguda en el reliquiari. 

 


