A les famílies que es plantegen la “1ª Comunió” dels seus fills
-Benvinguts aquells que celebreu amb la comunitat cada diumenge la fe en Jesús i en
voleu fer vida.
-Benvinguts aquells que us plantegeu educar i viure amb els vostres fills les
celebracions de la fe a la nostra comunitat. Benvinguts qui us plantegeu també celebrar
amb nosaltres aquells moments importants de la nostra vida de fe (com és el bateig, la 1ª
Comunió, el casament, anys de casats.....)
-Sabeu, pares, que la “1ª Comunió” –el combregar- és participar de les eucaristies de la
comunitat que es troba els diumenges. No és anar a catequesi, ni fer religió a l’escola, ni
fer oracions a casa.... això són altres coses.
Figureu-vos que els pares tenen moltes ganes que el seu fill /a sigui “anxaneta”dels
Castellers. Què hauran de fer? Primer, cal que els hi agradi el món dels castellers,
després caldrà anar als llocs on fan els castells, participar-hi......i el nen hi haurà de
ser, anar a assajar, fer castells, i els pares també ajudar a fer el castell......i això no es
fa pas només perquè el nen pugui fer d’anxaneta un sol dia, sinó que voldran que
continuï fent castells una festa rere l’altra........ doncs, la “1ª Comunió” és semblant.

-La “1ª Comunió” es fa perquè es participa de les eucaristies, perquè es vol participar de
les eucaristies. Si no heu anat mai a missa, si no aneu a missa, si no us plantegeu
d’anar a missa.....tampoc hi ha motiu de fer la “1ª Comunió”
A vosaltres pares, us preguntem:
-Per què heu de fer fer la “1ª Comunió”?
-no serà, per casualitat, la 1ª i última?
-aneu a missa regularment?
-els familiars i convidats que vindran alguna vegada van a missa?
-Esteu disposats a participar de la celebració del diumenge?
- Si la 1ª Comunió no té res a veure amb la celebració de la comunitat que es troba el
diumenge no en feu cap espectacle. La “1ª Comunió” no és cap “espectacle” (per posar
alguns exemples: quan alguns es queden drets darrera l’església, tot i havent-t’hi lloc,
com si fos el “galliner” d’un teatre; quan la celebració del diumenge sembla un mercat;
quan no us interessa res del que estem fent però hi veniu perquè el nen o nena fa la “1ª
Comunió”; quan creieu que el més important és obtenir una foto; quan és el motiu per
anar al restaurant i fer regals i fer la festa al nen o nena; quan la única il·lusió dels pares
és disfressar el nen o nena; ......). Quan és així, no cal que feu la “1ª Comunió” a
l’església, aneu directament al restaurant.
-Atenció: No perquè feu catequesi ja podreu fer la 1ª Comunió a la comunitat de
Poblenou. Si us plantegeu fer fer la “1ªComunió” n’haurem de parlar, i garantir que:
- el que voleu fer és una cosa seriosa i madurada i que té raó de celebrar-se a
l’església ja que hi participeu i hi voleu participar.
- que respectareu la celebració que fem el diumenge.
- que parlareu amb els convidats d’aquest tema i els que no vulguin participar es
quedaran fora o aniran directament al restaurant....
(Parròquia Poblenou- octubre 2007)

