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PER QUÈ FER LA PRIMERA COMUNIÓ? 
 

Comencem el nou curs i alguns pares i mares poden plantejar-se si val la pena portar el nen a 
la catequesi i preparar-se per rebre la primera Comunió. Destaquem tres raons de perquè els 
nens haurien de fer la Primera Comunió, encara que hi han moltes més: 

1. Perquè és el millor regal que els pots donar. Ajudar als vostres fills a conèixer Déu els farà 
més feliços, sabent que no només tenen una família que els estima, també Déu, la Verge i el 
sants els estimen, i pertanyen a una gran família que és la Església. La fe és un regal 
impressionant que canvia a les persones i les fa millors. 

2. Perquè estan amb persones amb idees i actituds similars. En aquest món, on sembla que 
tot val i on reben tantes propostes contràries al 
que ens agrada per a nosaltres i la nostra 
família, és important que els nens tinguin 
models i amistats positius amb qui créixer. 

3. Perquè aprendran coses importants. És 
bàsic que els nens tinguin aprenentatges sòlids 
i en virtuts. En les catequesis, amb activitats i 
explicacions, treballem el coneixement propi, 
l'esperança en la vida eterna i les virtuts per 
créixer en l'amor a Déu, als altres i a ells 
mateixos. Procurem que sentin l'amor generós, 

incondicional i sincer de Déu. Amb aquesta base, poden estimar, llavors, als altres. 

Fer la Comunió és molt més que posar-se una roba especial, organitzar una festa, reunir la 
família o rebre regals. Fer la Primera Comunió és part d'un estil de vida, d'una manera de ser i 
de pensar. Una manera de viure a prop de Crist i formar part de la comunitat cristiana. 

 

Per què fer catequesi després de rebre la Primera Comunió? 
 

Moltes persones queden sorpreses quan els hi dius que la catequesi no acaba quan els nens 
han fet la Primera Comunió. Molts pares són conscients que la preparació per la Comunió ha 
estat important però molt limitada. Per això cal que l’educació catòlica continuï a mesura que es 
va creixent. Igual que un nen de 12 anys no porta la roba de quan en tenia 8. Cal que el 
creixement físic vagi acompanyat del creixement intel·lectual, afectiu i religiós. Per no trobar-
nos amb 18 anys i només tenir respostes de nens de 9. 

Cal tenir-ho en compte, el temps passar molt ràpid i no s´ha de badar. Per això la nostra 
Parròquia ofereix la possibilitat de fer catequesi de continuïtat pels nens i nenes que ja han fet 
la Comunió, i que més endavant podran preparar-se per rebre el sagrament de la Confirmació. 

Ara, abans de tenir totes les tardes ocupades amb activitats extres, podeu fer l’inscripció 
passant pel despatx parroquial durant el mes de setembre. 
 

 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO Mc  9,30-37 
 

«El Hijo del hombre será entregado (...); le matarán y a los tres días de haber muerto 
resucitará» 
 

Hoy, nos cuenta el Evangelio que Jesús marchaba con sus discípulos, sorteando 
poblaciones, por una gran llanura. Para conocerse, nada mejor que caminar y viajar en 
compañía. Surge entonces con facilidad la confidencia. Y la confidencia es confianza. Y 
la confianza es comunicar amor. El amor deslumbra y asombra al descubrirnos el  
misterio que se alberga en lo más íntimo del corazón humano. Con emoción, el Maestro 
habla a sus discípulos del misterio que roe su interior. Unas veces es ilusión; otras , al 
pensarlo, siente miedo; la mayoría de las veces sabe que no le entenderán. Pero ellos 
son sus amigos, todo lo que recibió del Padre debe comunicárselo y hasta ahora así ha 
venido haciéndolo. No le entienden pero sintonizan con la emoción con que les h abla, 
que es aprecio, prueba de que ellos cuentan con Él, aunque sean tan poca cosa, para 
lograr que sus proyectos tengan éxito. Será entregado, lo matarán, pero resucitará a los 
tres días (cf. Mc 9,31). 
 

Muerte y resurrección. Para unos serán conceptos en igmáticos; para otros, axiomas 
inaceptables. Él ha venido a revelarlo, a gritar que ha llegado la suerte gozosa para el 
género humano, aunque para que así sea le tocará a Él, el amigo, el hermano mayor, el 
Hijo del Padre, pasar por crueles sufrimientos. Pero, ¡Oh triste paradoja!: mientras vive 
esta tragedia interior, ellos discuten sobre quien subirá más alto en el podio de los 
campeones, cuando llegue el final de la carrera hacia su Reino. ¿Obramos nosotros de 
manera diferente? Quien esté libre de ambición, que tire la primera piedra. 
 

Jesús proclama nuevos valores. Lo importante no es triunfar, sino servir; así lo 
demostrará el día culminante de su quehacer evangelizador lavándoles los pies. La 
grandeza no está en la erudición del sabio, sino en la ingenu idad del niño. «Aun cuando 
supieras de memoria la Biblia entera y las sentencias de todos los filósofos, ¿de qué te 
serviría todo eso sin caridad y gracia de Dios?» (Tomás de Kempis). Saludando al sabio 
satisfacemos nuestra vanidad, abrazando al pequeñuelo  estrujanos a Dios i de Él nos 
contagiamos, divinizando-nos. 

Rev.D.Pedro-José Ynaranja i Diaz. (El Montanyà BCN) 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA  
  

 DISSABTE    18 20 h. difunts Junquera-Ezquerra 

  DIUMENGE  19           11 h. 
12 h. 
13h. 

Pro populo 
Misa Dia de Extremadura ( Al Walden) 
José  Vila. 

   

 DISSABTE     25 20h.  

DIUMENGE    26 11h. 
13h. 

Manel Monfort 
Pro populo 

 

ROMERIA  A  MONTRSERRAT 
 

Tindrà lloc el proper dia 2 d’Octubre. Podeu fer les inscripcions  al despatx parroquial dimarts  i  dijous  de  18h. a 
17’30h. Preu del viatge (Autocar + Cremallera): 20 €. Dinar al bufet lliure: 17 €. 
Hora de sortida del “Parador” a les 8h. Arribada a Sant Just 19’30h.   
 

INSCRIPCIO  A  LA  CATEQUESI 
 

 

 

Dimecres 22 i dijous 23 de 17:30 a 19 h. 
 

A FAVOR DEL TESTAMENT VITAL 
 

Aquest cap de setmana comença la campanya  a favor del Testament Vital. Així es vol donar a conèixer 
el model de testament vital que proposa l´Església Catòlica. 
Aquest document vol ser un instrument per protegir la vida humana i evitar els abusos que es puguin 
cometre amb la nova llei d'eutanàsia. 
 
 



 
 

En aquest escrit es demana : a) Que m'administrin les cures bàsiques i tractaments adequats per 
pal·liar el dolor i el sofriment. b) Que no m'apliquin l'eutanàsia ni el "suïcidi mèdicament assistit". c) 
Que no m'allarguin abusivament i irracionalment el meu procés de mort. d) Que em facilitin l'atenció 
religiosa. 
 

A la sortida de l´església podeu recollir el model de testament vital i llegir-ho a casa amb atenció. La 
propera setmana ho podeu portar-ho omplert o preguntar qualsevol dubte. 
 

 
 

 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h.  
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat    www.santjust.org/parroquia 
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