
 

PRIMERES COMUNIONS 

Les circumstàncies de la “pandèmia” han estat una “nova oportunitat” per anar a 

l’essencial de la vida. Ho dèiem en el Full de la setmana passada. Aquesta “nova 

oportunitat” afecta també a les Primeres Comunions. Tant debò que sigui per anar a 

l’essencial. Aquest essencial cal concretar-lo en: 

 Que els pares (ambdós) a l’haver batejat el fill/a siguin conscients que han de ser 

ells els primers catequistes. I això ho han d’expressar en el llenguatge que 

empren dins la llar, amb la pràctica religiosa i de culte, en la pregària dins l’àmbit 

familiar. Si això es dóna dins la llar ja tenim una vivència de fe que ben segur 

donarà fruit en els fills. 

 Que aquesta Primera Comunió no sigui una meta en el procés catequètic, sinó un 

replà per a continuar la formació cristiana en la resta de la seva vida, tot passant 

per la Confirmació i alimentant la fe en cada Eucaristia dominical. 

Si es donen i es viuen aquests dos moments en el 

desenvolupament humà i cristià dels fills, trobarem la 

resposta al “ara què”? 

Quan un alumne acaba la selectivitat, té clar que vol 

emprendre un nou camí de formació. Per tant, no 

resta parat, sinó que un cop discernida la professió 

es dóna de ple a ella. 

Un noi i una noia un cop ha rebut la Primera Comunió 

i Confirmació no pot tampoc restar parats/da, sinó que discerneix en quin estat de vida 

pot esdevenir  plenament realitzat tot madurant i celebrant la fe. 

Uns pares que vegin que el fill/a no emprèn nous estudis, s’inquietaran. S’inquieten 

quan el noi/a ha fet la Primera Comunió o ha rebut la Confirmació i veuen que va 

oblidant el que ha rebut i no s’esforça per créixer i madurar la fe? 

És cert que vivim en una cultura allunyada de la fe cristiana. I aquesta realitat afavoreix 

viure prescindint de Déu. Mai com aquests temps s’havia constatat la “buidor” que 

moltes persones constaten. Una “buidor” que les porta a sentir-se “atretes” per altres 

espiritualitat que no són cristianes: budisme, hinduisme... Es va a la recerca del silenci i 

de la contemplació, no partint del missatge cristià, sinó de filosofies com el ioga, zen, 

contacte amb la natura... Prescindint del Déu revelat en Jesucrist, ignorant el seu 

missatge alliberador de pau i de perdó; prescindint del do més gran que ens ha fet 

Jesucrist en donar-se com aliment (Paraula i Eucaristia), fa que l’existència humana es 

visqui com una realitat que un dia acaba en el “no res”. Jesucrist ens és la resposta; 

una resposta que des de menuts cal inculcar. 
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Tenim una “oportunitat” en les Comunions d’aquest any. Haurem de prescindir 

d’aspectes externs i folklòrics, però podem i devem centrar-nos en l’essencial. 

 

******************************* 

 

FULL PARROQUIAL 

Com anys anteriors, durant dos diumenges (dies 12 i 19) no sortirà aquest Full. Amb 

tot continuarem reben el Full Diocesà per via Internet i en  full imprès.   

PRIMERES COMUNIONS 

Aquestes es realitzen durant el mes de juliol amb grups reduïts. Comencen el proper dia 

11, dissabte; i continuarem els dies 12, 18, 19 i 26. Sempre en les celebracions de la 

comunitat parroquial. Alguns/es la faran en pobles veïns o en una altra data que ja 

concretaran. No són les Comunions dels altres anys, sinó però Comunions preparades i  

esperem viscudes amb més interioritat i profunditat 

SANT CRISTÒFOL 

Aquest es celebrarà el dissabte, dia 11. Com sabem és el 

patró dels conductors. Des d’aquest Full volem fer una 

invitació ben cordial a que siguin molts i moltes les persones 

que en aquesta diada s’acostin amb els seus mitjans de 

transport a rebre la benedicció del seu patró. 

Abans de la benedicció hi haurà la celebració de 

l’Eucaristia. Aquesta serà a les 12h. i a continuació, al 

Portal de l’Àngel, hi haurà la benedicció de tots els 

vehicles que hi vulguin passar. 

 

INTENCIONS DE MISSES MES DE JULIOL 

 

 DEL 6 AL 12 DE JULIOL DEL 13 AL 19 DE JULIOL DEL 20 - 26 DE JULIOL 

 

Dilluns Josep Cuadros Pasada Montserrat Campabadal Josep Ribalta i Maria Brufau 

 

Dimarts Dantis Josep Ribalta i Maria Brufau Ramon Davins Vila 

 

Dimecres Josep Mª Font (Residència) Maria Castells Lluch 

Josep Auguets i Rosa Cardona 

Antònia Farrés 

Dijous Josep Barnola, Sebastià i 

Ramona 

Carmen Cuadros Prat Roser Aynés Davins 

Divendres Teresa Prats Carulla  Rosendo Davins Davins Dantis 

 

Dissabte Luis Verjillo Ros 

Eva Blanco 

 Dantis Dantis 

 

Diumenge 12h. Coloma Ribera 9h. Maria Vila Feixó 12h. Miquel Bureu 
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