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PRIMERES COMUNIONS 

 
Avui, cinc nenes i un nen del poble fan la primera comunió. Durant dos cursos han vingut 
cada setmana a catequesi, excepte durant els temps de vacances escolars, i s’han  preparat 
per a  rebre Jesús. Hem fet el que hem pogut per ensenyar-los el més elemental de la fe. 
Creiem que han après moltes coses.  
 
Però, ara, falta la continuïtat. Fer la primera comunió no ha de ser mai un punt final sinó que 
és i ha de ser un punt i seguit. La formació cristiana hauria de continuar i s’hauria d’anar 
arrodonint. Convé que aquests nens nenes algú altre els continuï ajudant a entendre la fe, a 
viure-la segons la seva edat, a celebrar-la participant, sobretot, en l’eucaristia, i a donar-ne 
testimoni, també segons la seva edat i les seves possibilitats. Per tant es tractaria d’ajudar 
aquesta mainada a créixer de manera harmònica i constant en aquestes quatre dimensions.   
 
Tanmateix aconseguir aquesta continuïtat ha esdevingut un objectiu difícil d’assolir. Els 
entrebancs vénen de fora i de dins. D’una banda, i cada vegada més, la mainada està 
ocupada en mil activitats extraescolars, a les quals, se’ls dóna molta més importància que a 
la catequesi. D’altra banda, la mainada participa també de la fredor i indiferència general 
que es viu en relació a la fe. I, encara més coses: falten catequistes, cristians que vulguin 
dedicar temps a col�laborar en aquest treball tan ardu de transmetre la fe a les noves 
generacions. 
 
Els qui es dediquen a analitzar la situació religiosa actual dels nostres pobles i ciutats 
repeteixen molt que una remuntada en la vida de fe només tindrà lloc si es treballa per refer 
el teixit cristià dins la família, això és, si la fe cristiana és present d’una manera normal en la 
vida familiar, i hi és considerada com un valor important; i aquesta remuntada tindrà lloc, 
també, si aconseguim formar unes comunitats parroquials exemplars, que el que diuen i fan 
atregui i convenci.  Tot això demana molts d’esforços de part de tots.    
 
No es tracta només de mirar la cara negativa de les coses, sinó d’afrontar amb realisme la 
situació present. Hi ha qui, intentant definir aquesta situació present,  diu que estem en 
“temps de tardor”. Suposant que aquesta sigui una anàlisi correcta, cal que aprofitem aquest 
“temps de tardor” per a revisar el que fem i el com ho fem, per corregir el que calgui 
corregir i per obrir nous camins i a omplir aquells buits que constatem en la nostra vivència 
de la fe. En tots els àmbits de la vida, és bo tenir referents, en l’àmbit de la fe també. Per 
això cal que els adults, els primers, afinem al màxim la nostra manera de viure la fe cristiana 
per tal que la mainada que aquests dies fan la primera comunió tinguin referents i trobin  en 
nosaltres els “companys de camí” que calen quan un emprèn una aventura de grans 
dimensions, com és l’aventura de la fe.                                     

 
 
 
El mossèn 

 

 

 

 



AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 11: per Joan Arxé i Mitjavila, difunt; diumenge, dia 12: 
pel poble de Viladrau; dijous, dia 16: pels difunts de la parròquia; dissabte, dia 18: per Teresa 
Colomer i Sadurní, difunta; dia 19 de juny: Miquel Griera i Crivillers, difunt. 
 
CELEBRACIÓ DE LES NOCES D’OR MATRIMONIALS: El proppassat dia 10 de juny va fer 50 anys 
(10-6-1961) que es van casar, a l’església de Viladrau, en Lluís Coma i Julià i l’Assumpció Bayés i 
Clos. Per tant, en Lluís i l’Assumpció han arribat a les seves noces d’or matrimonials. En donarem 
gràcies a Déu celebrant una missa, avui, diumenge, a les 13 hores. Van ser testimonis d’aquest 
casament en Pere Bellvehí i Esquís i en Valentí Blancafort i Coll. Lluís i Assumpció, l’enhorabona!  
 
INFORMACIONS 
 
COL�LECTA PER LES VITRINES: En la col�lecta que vam fer  dissabte i diumenge passat, dies 4 i 5 
de juny, es va recollir un total de: 542,11 euros. Moltes gràcies. Si Déu vol, de mica en mica, s’anirà 
pagant tot.   
 
 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 40,00; 542,11 euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 
6.799,24 euros. Moltes gràcies. 
 

 
ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 

 
LES CRISMERES (o ELS SANTS OLIS) 

Caixa de fusta rectangular que conté tres petits recipients de metall que serveixen per guardar-hi els 
Sants Olis. Dues frontisses a la part del darrera permeten unir el cos principal de la caixa amb la tapa. 
Els tres recipients per els Sants Olis són de planta circular, esfèrics i coronats per una tapa 
campaniforme amb una motllura de cordó a la seva part més ampla.  
 
Cada recipient conté un oli diferent: l’oli dels malalts i l’oli dels catecúmens que el bisbe beneeix 
en la missa crismal (que se celebra normalment el dimarts sant) i el sant crisma, que el bisbe 
consagra en aquesta mateixa missa. En la benedicció de l’oli dels malalts, el bisbe diu: “que els qui en 
siguin ungits experimentin la protecció de Déu en el cos i en l’esperit i siguin deslliurats dels seus 
dolors i malalties”. Aquest oli es fa servir en el sagrament de la unció dels malalts. En la benedicció de 
l’oli dels catecúmens, el  bisbe diu: “que aquesta unció faci créixer els catecúmens en la saviesa de les 
coses del cel i els doni coratge per lluitar contra el mal”. Aquest oli es fa servir en el sagrament del 
baptisme. I en la consagració del sant crisma el bisbe diu: “feu, Senyor, d’aquest crisma un 
instrument i un símbol de la plenitud de la vida cristiana, per als qui seran renovats amb el bany 
espiritual del baptisme; que consagrats per aquesta unció (...) exhalin arreu el perfum d’una vida 
innocent i santa i visquin d’acord amb la seva condició de reis, sacerdots i profetes i assoleixin un dia 
el do de la immortalitat”. Aquest oli es fa servir en els sagraments del baptisme, la confirmació i  
l’orde sagrat.   Els sants olis s’acostumen a guardar, en un armari, en les fonts baptismals.  
 

 


