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PRIMERES COMUNIONS

Aquests  dies,  en la  majoria  de  les  parròquies,  hi  ha les  primeres 
comunions. Avui, les fem a la parròquia de Sant Martí de Viladrau. 
Fer la primera comunió vol dir, sobretot, rebre, després d’haver fet 
una  catequesi  adequada,  per  primera  vegada  el  sagrament  de 
l’Eucaristia, el Pa sagrat, el Cos de Crist. 

Rebre la  primera comunió és anar completant  la  iniciació cristiana 
que es va començar amb el Baptisme, que es continua, aquí, entre 
nosaltres, rebent per primera vegada l’Eucaristia  i que es completa 
amb la Confirmació. Per això, Baptisme, Confirmació i Eucaristia són 
anomenats els tres sagraments de la iniciació cristiana. 

Caldria que la majoria de persones que,  de petits  o d’adults,  han 
rebut  el  baptisme  rebessin,  després,  els  tres  sagraments  de  la 
iniciació cristiana,  i  així  arribessin a ser,  per  dir-ho així,  “cristians 
complets”. Però, sigui pel que sigui, en els nostres dies ha disminuït 
sensiblement el nombre de batejats que després s’acosten a rebre la 
primera eucaristia i, encara menys, els qui reben la confirmació. 

És important que els pares cristians tinguin en compte que fer iniciar 
el camí cristià a un fill portant-lo a rebre el  baptisme és adquirir el 
compromís moral d’ajudar-lo a completar aquesta iniciació. Per tant, 
els  pares  s’hi  han  de  fer  per  fer  entendre  als  fills  que  el  camí 
començat,  per  poc  que  es  pugui,  s’hauria  de  completar.  En  el 
moment del Baptisme, el celebrant, el mossèn, parla als pares i els 
diu: “Vosaltres que demaneu el baptisme per al vostre fill, ¿ja sabeu 
que  us  comprometeu  a  educar-lo  en  la  fe,  perquè  compleixi  el 
manament d’estimar Déu i el pròxim, com Crist ens va ensenyar? I, 
després, adreçant-se als padrins, els demana: I vosaltres, padrins, 
¿esteu disposats a ajudar els pares d’aquest infant en el compliment 
del seu deure?” Els pares responen: “Sí, ho sabem”, i els padrins, 
responen: “Sí, hi estem disposats”. 

Seria interessant que, si a casa hi ha fills petits, ens preguntéssim, 
pares i padrins,  ¿com intentem complir aquest compromís d’educar 
el  fill  batejat  en la fe?  I  una part  important d’aquest compromís 
passa per fer el possible perquè aquest fill sigui un cristià “complet”, 
perquè  aquest  fill  arribi  a  rebre,  progressivament,  els  tres 
sagraments  de  la  iniciació  cristiana:  el  Baptisme,  l’Eucaristia  i  la 
Confirmació. 



 El mossèn
DIUMENGE VINENT, DIA 2 DE JUNY,      SOLEMNITAT DE CORPUS  

El papa Urbà IV fa estendre a tota l’Església llatina aquesta festa de Corpus. 
D’una banda va ser una resposta de fe i de culte davant les doctrines que 
negaven la presència real de Crist en l’Eucaristia. I, d’altra banda, va ser la 
culminació d’un corrent fervorós de devoció envers l’Eucaristia.  

La processó de Corpus, que es fa en alguns llocs, perllonga la celebració de 
l’Eucaristia.  Amb la  processó  es  dóna testimoni  públic  de  fe  i  de  pietat 
envers el Santíssim Sagrament.

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 30: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina;  mes  de  JUNY:  dissabte,  dia  1:  pels  difunts  de  la  família 
Portet-Musoll; diumenge, dia 2: pel poble de Viladrau.

APLEC DE L’EROLA: Avui és el dia de l’Aplec de l’Erola. Al matí, la imatge 
de la Verge de l’Erola serà retornada a “casa seva”, al santuari de l’Erola. La 
missa és a les 12 del matí, i la presidirà el P. Raimon Algueró, S.I. 

INFORMACIONS 

PRIMERES COMUNIONS: Avui  s’acostaran per primera vegada a la taula 
de  l’Eucaristia:  l’Arnau  Bagó  i  Serra;  l’Aida  Bigas  i  Bastias;  en Pol 
Guilaniu i Santacreu;  la Victòria Novosadko  i la Jana Vila i Bastias. 
L’enhorabona!

DEFUNCIÓ: Dimarts passat, dia 21 de maig, a les 10 del matí, a l’església 
parroquial, es va celebrar la missa exequial per Anton Masnou i Pujol, de 
82 anys d’edat. Va morir a Vic, el dia abans, a l’Hospital de la Santa Creu. 
Reposi en pau. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS:  Farem la  sessió  de formació 
dissabte vinent, dia 1 de juny,  d’un quart de 7 a un quart de 8 del vespre, 
a la rectoria. Tothom hi és convidat.



MES DEL SAGRAT COR DE JESÚS: Tots els dies feiners, després del rés 
del sant Rosari, es farà el mes del Sagrat Cor, a partir del dia 3 de juny.


