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PRIMERES COMUNIONS 

Cada any, pels mesos de maig i juny, és temps de primeres comunions, d’aquests dies 

en què un nombre determinat de mainada, després d’haver anat un parell de cursos a 

catequesi, s’acosten a rebre per primera vegada l’Eucaristia. 

Les primeres comunions han esdevingut -i d’això ja fa temps- una preocupació gran 

per als mossens i per als catequistes.  Així, es constata un any sí i l’altre també que la 

idea que mossens i catequistes tenen de la primera comunió no acaba de coincidir, de 

vegades en  coses essencials, amb la idea que en tenen alguns (o la majoria?) dels 

pares. Pels mossens i pels catequistes la primera comunió és un pas més en el camí de 

la iniciació cristiana que va començar amb el Baptisme i, en canvi, a la pràctica, esdevé 

el punt final. Arreu dels nostres pobles es constata el mateix: la gran majoria  d’infants 

que faran la primera comunió abandonaran la catequesi que es fa a la parròquia i 

també abandonaran la celebració de l’eucaristia de cada diumenge, si és que abans hi 

participaven. No sabem si els veurem més a la parròquia i no sabem si completaran la 

iniciació cristiana rebent el sagrament de la Confirmació. Per això, la celebració de les 

primeres comunions, en general, no acaba de ser mai, ni pels als mossens ni per als 

catequistes, un dia rodó.    

No obstant i això, les primeres comunions tenen una cara amable, positiva. Aquesta 

mainada, durant el temps que han vingut a catequesi, han sentit parlar de Jesús, han 

après algunes pregàries i algunes fórmules de fe, han celebrat la fe, alguns d’ells, 

participant en l’Eucaristia  i, sobretot, han après que ser amic de Jesús, ser deixeble de 

Jesús, no solament és «saber»  coses sobre Jesús sinó fer el que Jesús vol que fem, i 

fer-ho de la manera que Ell ens explica a l’evangeli que ho hem de fer. De tot aquest 

treball els catequistes se’n senten satisfets i els mossens també.   

A més d’aquesta part positiva, que cal valorar, queda molta feina per fer, i tots els qui 

formem la parròquia n’hem de ser ben conscients. Cal fer-nos preguntes i intentar 

trobar les respostes adequades. Ens hem de preguntar, per exemple:  per què hi ha 

tan poca mainada que fa la primera comunió i què es podria fer perquè vingués més 

mainada a catequesi; què hem de millorar en les sessions de catequesi  per a motivar 

més els petits i perquè tinguin ganes de continuar la seva formació cristiana;  quina 

importància dóna la parròquia a la catequesi infantil;  què fer per implicar més els 

pares en la tasca de la catequesi;  com trobar més catequistes; si preguem prou per la 

mainada i els catequistes; quins passos podríem fer per a tornar a donar a la catequesi 

un lloc de primer ordre en el conjunt de l’activitat apostòlica que es porta a terme en 

les parròquies.   

Són preguntes que no les podem passar per alt perquè el nostre deure és fer les coses 

el millor possible. I quan es tracta de l’educació de la fe, també o encara més.  



A veure, doncs, si, un dia, arribem a coincidir mossens, catequistes i pares en el que 

haurien de ser, en el més essencial, les primeres comunions.    

                                                            El mossèn   

________________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 12: pels difunts de la parròquia; dissabte, 

dia 14: per Jaume Masvidal i Planas, difunt; diumenge, dia 15: pel poble de 

Viladrau.     

INFORMACIONS  

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 29 de maig, a les deu del matí, es va celebrar la missa 

exequial per Amadeu Creus i Suñé, de 64 anys, natural i veí de Viladrau. Reposi en 

pau.   

PRIMERES COMUNIONS. Dissabte vinent, dia 14,  a les 17,30 h (a 2/4 de 6 

de la tarda) hi hauran primeres comunions: una nena i tres nens: la Mercè Costa i 

Pagès; en Josep Acosta i Patiño; en Martí Gol i Serra i en Martí Ruiz i 

Ramírez.  L’enhorabona a tots.  Després d’aquesta missa hi haurà la missa vespertina 

de la vigília  de la solemnitat de la Santíssima Trinitat, a l’hora habitual: 19,30 (dos 

quarts de vuit del vespre).    

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA UNCIÓ DELS MALALTS: la vam fer el 

proppassat dia 29 de maig, a les 19,30 h (a 2/4 de 8 del vespre). Vam ser una bona 

colla i la celebració va anar molt bé. De la catequesi que hem anat fent sobre aquest 

sagrament, caldria que recordéssim el següent: 1) No hem de parlar d’Extremaunció 

sinó del sagrament de la Unció dels malalts; 2) El sagrament de la Unció dels malalts 

és el sagrament específic de la malaltia, no de la mort; 3) Les oracions que es resen en 

el sagrament de la Unció dels malalts estan orientades a la salut i al restabliment del 

qui rep aquest sagrament; 4) Caldria demanar aquest sagrament quan el malalt o la 

persona gran encara és capaç d’unir-se a la pregària que fem amb ell i per ell. 5) 

Aquest sagrament es pot administrar, a més dels malalts, als ancians debilitats per la 

vellesa; 6) Aquest sagrament es pot repetir, tant si el malalt es refà després d’haver-lo 

rebut  com  si, en el decurs de la malaltia, augmenta greument la seva malaltia; 7) El 

sagrament de la Unció dels malalts es pot donar a aquells malalts que havent perdut el 

coneixement, es pot suposar que l’haurien demanat, si encara tinguessin coneixement;  

8) Si el malalt ja és mort, no se li pot administrar el sagrament de la Unció. 9) La 

Unció, que sempre ha de fer un sacerdot (bisbe o mossèn) es fa al front i a les mans; 

10) Els sagraments que s’administren als malalts són: la Penitència; l’Eucaristia i la 

Santa Unció; 11) A aquells malalts que estan en perill de mort propera, se’ls dóna el 

Viàtic, que és l’Eucaristia que  reben els qui estan a punt de deixar la vida terrena. Si 

pot ser el malalt l’ha de rebre en plena lucidesa i, sempre que sigui possible, dins la 

missa. També se’ls administra la Santa Unció.      

 



 

     

   

    

   


