FULL PARROQUIAL de 12 de maig de 2019
LA PRIMERA COMUNIÓ
El mes de maig sempre ha estat, entre d’altres coses, el mes de les “Primeres Comunions”.
Doncs, bé, resulta que aquest any es trenca, no per voluntat pròpia, sinó per la pura realitat, la
tradició el dia de les “Primeres Comunions”. Vull dir que en el segon grau de la Catequesi
parroquial, que és el curs en el qual s’acostuma a fer les “Primeres Comunions”, enguany no hi ha
cap grup d’infants que es preparin per a tal esdeveniment, només hi ha un sol nen Aquest fet no vol
dir que no hi ha més nens que a la Catequesi, sinó que al segon grau només hi ha un nen. Tant és
així que, per exemple, en el primer grau actualment el segueixen tres infants (una nena i dos nens)..
però és una realitat que, com es pot comprovar, la Catequesi parroquial h disminuït una barbaritat.
El fet que sigui un sol nen, qui faci la “Primera Comunió”, canvia la imatge tradicional d’aquest dia
en molts aspectes.. Primerament no caldrà posar-se d’acord entre les famílies per escollir el dia de la
festa, la família podrà decidir sense haver de discutir.
Segonament, pel fet de ser un de sol, no farem pas una missa especial `per a ell, sinó que rebrà el
sagrament de l’Eucaristia per primera vegada en una missa de l’horari establert Aquesta
circumstància farà que l’infant estigui acompanyat no solament pels seus familiars, sinó també pels
feligresos que habitualment vénen a missa el diumenge. Serà la missa de cada diumenge amb la
novetat de la primera comunió d’un infant. Se suposa que els infants que han de fer la “Primera
Comunió” abans del dia senyalat han vingut a missa més d’una vegada; per tant, ni ells ni la
comunitat resulten estrany, sinó al contrari, els grans s’alegren de veure infants a la celebració, i
aquests aprenen a participar amb tothom. Aquell dia els feligresos estaran contents, perquè un infant
se suma a la colla de participant de l’Eucaristia; comptant que aquesta vegada no serà la primera i
l’última, sinó que de veritat serà l’anterior a la segona comunió, i després vindrà la tercera.
El feligresos de Canyamars estem acostumats a no tenir una missa de “Primera Comunió”.
Certament que fa molts anys que no hi ha cap infant (o grup d’infants) que faci la Primera
Comunió” a la nostra església
Hi ha dues raons per les quals passa això: primerament perquè normalment els pares volen que els
fills facin la celebració junts, el grup de catequesi, Segonament, si resulta que de la nostra
parròquia no hi ha cap nen, o són menys que els altres, sempre s’acaba fent la celebració al lloc on
hi ha més nens. En això hem de saber que la majoria dels pares de la urbanització de Can Massuet
escullen sempre l’església de Dosrius.
Actualment a la catequesi interparroquial no hi ha cap infant que visqui a Canyamars. Els pocs
infants que formen la Catequesi són de Dosrius o de Can Massuet. Això fa que encara sigui més
difícil que tinguem algun dia un infant que faci la primera Comunió a la nostra església.
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