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MES DE MAIG, MES DE PRIMERES COMUNIONS
Aquest mes de maig, es un mes especial i molt alegre per tota la Parròquia, els nostres nens i nenes celebraran la primera de les
comunions, es necessari que figuri a primera plana del nostre full mensuals.
Fa temps els pares i mares vàren decidir batejar-vos aleshores tot i ser petits, ja en la vostra mirada de ben segur s’endevinava les
ganes de saber i d’entendre-ho tot. Des d’aquell dia, ells us han estat ajudant a crèixer a nivell humà i espiritual. Aneu creixent i els
vostres pares i mares os han volgut transmetre una fe, uns valors i una tradició tal com els ho van rebre dels seus pares. I ho fan
perque creuen que es bo,
perque desitgen el millor a
per a vosaltres i també ho
fan de la millor manera
possible.
Aquest mes, en que fareu
la
primera
de
les
comunions, vosaltres ja hi
participeu i participareu
activament. Heu decidit
que Jesús formi part de la
vostra vida i així seureu a
la taula del Senyor. A
través de l’Eucaristia,
rebreu la llum que us
guiarà; seguiu-la i trobareu
sempre la petjada del camí
assenyalat. A mesura que
anireu
creixent,
us
adonareu que a la vida hi ha reptes, moments d’alegria, tendresa, però també moments de tristesa i de dificultats. No oblideu que
Déu no us deixarà mai sols, ell ens dona la força per deixar de ser egoistes, per pensar en els altres, per fer feliços als que ens
envoltes, per fer un món més just, per ajudar-nos a ser millors persones i sobretot per estimar. Sigueu tolerants, comprensius,
oblideu els prejudicis, aprenenu a esperar i a escoltar i sobretot a riure.
Busqueu dies plens d’amor, us donaran la força i el coratge per seguir endavant. Omplius de records que construeixin una vida
plena.
Ser cristià és una aventura apassionant i engrescadora. És entendre la vida d’ una altra manera. És posar l’amor com a centre de la
vostra vida. Utilitzeu les vostres mans per compartir el poc o molt que tingueu. Utilitzeu el vostre somiure per alegrar als qui estan
tristos. Utilitzeu els vosatres peus per acompanyar als que estan sols. Utilitzeu la vostra boca per denunciar les injusticies i sobretot
poseu el cor en tot allò que féu.
No oblideu mai que Jesús pensa que cadascú de vosaltres sou diferent, únic i irrepetible, i el seu amor us acompanyarà tota la vida.
Creieu, tingueu fe i mostreu-vos sempre com a bons Cristians.
Recordeu que els qui creiem en Jesús formem una gran comunitat i que la nostra fe es viu i cultiva a la família i a la parròquia; no
oblideu que ambdues cal respectar-les i estimar-les, que cal estar units i sapigue-ho que competeu amb la família i la parròquia per
tot i tot.
El dia de la vostra primera comunió serà un dia assenyalat, un dia de llum, color i alegria, esperem que els colors de la festa ens
recordin que Tu Senyor, ets la llum més potent i que el color del teu Amor és el més bonic de tots.
Escrit realitzat pels pares i mares.

Iniciem el mes de maig amb la festa de Sant
Josep Obrer, model i patró dels obrers cristians.
Josep, juntament amb la Mare de Déu
formaren una família a la vila de Natzaret, on
nasqué en la mateixa, Jesús, fill de Déu. El
paper que desenvolupa Maria durant el
transcurs dels primers anys de vida en la
educació del seu Fill, va ésser discret, ocult i
humil.
L’Església, dedica el
mes de maig una
especial dedicació i
devoció a la Verge
Maria,
tradició
cristiana que van
iniciar els missioners
europeus en el mes
de maig per ser el
"mes de les flors". A
meitat del segle XIX,
Monsenyor Joaquín
Larraín Gandarillas, llavors Rector del Seminari
Pontifici de Santiago, va conèixer i va palpar
aquesta tradició europea i va voler celebrar-la
(per evitar el fred de la tardor del mes de maig
a Xile) entre el 8 de novembre i el 8 de
desembre. Així, el mes dedicat a la Verge
culmina amb la celebració de la Immaculada
Concepció.
En diverses ocasions apareix la figura de Maria
en l’Evangeli, on podem contextualitzar-la en
les escenes i així, ubicar-nos. A tall d’exemple

per tal que tinguem alguna referència, podem
citar esdeveniments propis: la Immaculada
Concepció; l’Anunciació; la Visitació a Santa
Elisabeth; el Naixement de Jesús; la fugida a
Egipte; les bodes de Canà; junt a la Creu i
sepultura de Jesús i l’Assumpció.
El ventall és ampli en les devocions marianes
que en aquest mes de maig es poden dur a
terme per enfortir el vincle amb la Mare de
Déu: peregrinació a
santuaris, ermites,
capelles dedicades a
Ella. Reflexionar en
les seves principals
virtuts. Contemplar i
rés del Rosari en
família. Llegir textos
que l’Església ens
brinda, com n’és un
bon document el
Capítol VIII de la
Constitució Apostòlica Lumen gentium i els
números 971 i 972 del Catecisme de l’Església
Catòlica sintetitzen molt bé el culte a Maria.
L’exemple i el llegat que ens ha brindat la Verge
Maria es pot extrapolar en la nostra vida
ordinària per a desenvolupar les activitats més
quotidianes. L’excel·lència que la caracteritza
és imatge i imitació per a tots nosaltres.
Joel Torrent

El racó dels mes menuts,
mes de Maig

UN GEST
Per als petits, el gest és un mitjà molt més significatiu que la paraula.
El gest els permet molts cops expressar allò que els costa dir en
paraules i si les paraules ja formen part del seu bagatge personal, dona
més força a les mateixes.
Si participa una part o tot el cos, sembla que el significat es més gran i
que la seva vivència es major.
Hem de procurar que els nens i nenes visquin els gestos religiosos que
fan. Es molt important explicar-ne el seu significat i aprendre a fer-los
no de forma automàtica sinó que han de respondre a una actitud
d’enteniment i interiorització; fent-los a poc a poc i explicant en tot
moment el perquè i com s’han de fer correctament.
Recull d’alguns dels gestos i signes importants pel seu significat:
Senyal de la creu: amb aquest signe, que representa la creu de Nostre
Senyor, demanem a Déu que beneeixi el nostre pensament, creu al
front, les nostres paraules, creu a la boca, i les nostres accions, creu a
tot el rostre espatlles i pit.
Abraçada de la pau: com expressió de reconciliació i desig que Déu
ens inundi amb la seva pau.
Agafar-se les mans: com senyal d’unió i afecte.
Benedicció: només el Mossèn ens beneeix i ho ha en nom de Déu.
Déu ens dona força bona i santa que ens fa créixer.
Aplaudir: com expressió d’alegria per tot allò que rebem de Déu.
Besar una imatge: Es la manera d’expressar respecte i estimació pel
que la imatge representa.
Dur flors: Es la manera d’expressar que pensem , recordem i estimem
el que representa la imatge o el lloc on posem les flors.
Les espelmes: Quan encenem les espelmes pensem en la presencia
de Crist. La llum ens dona força, pot tenir sentit de donar gracies o be
pregar per algú o alguna causa; es signe de vida, es signe de Déu. Mai
ha de ser un joc.
L’aigua beneïda: ens predisposa de manera interior a l’ entrar a la casa
de Déu, també ens purifica i conforta.
Podeu vosaltres mateixos continuar la llista. Veureu que es il·limitada.
Els gestos han de servir per expressar millor el nostre amor i vincle amb
Déu i per compartir aquest amor amb els que tenim a prop.

XERRADA PER A PARES A LA PARRÒQUIA
Carlos Goñi i Pilar Guembe

COMUNICACIÓ PARES-FILLS
El Passat dia quinze d'Abril es va fer l'última de les xerrades d'aquest curs, adreçada als
pares dels infants que reben graus de catequesi a la nostra parròquia. Hem cregut
important recordar el fil de la xerrada amb un breu esquema de com es va desenvolupar
aquesta exposició i que en aquesta ocasió els convidats van ser el matrimoni Sr. Carlos
Goñi i la seva esposa Pilar Guembe. Tots dos, amb una dilatada experiència en aquests
temes familiars entre pares i fills i autors de diversos llibres d’educació.
Es va dir:
En la relació entre pares i fills, la clau és el diàleg. Però el diàleg, sobretot amb els
adolescents, ha de complir uns requisits:


En primer lloc, cal crear l'ambient propici i buscar el moment adequat: no
pas quan volen els pares, sinó quan els fills ho necessiten.



El segon requisit de tota comunicació és la confiança, una virtut recíproca:
qui l'atorga, la rep al seu torn.



El tercer requisit és acceptar les seves formes: la serenitat han de posar-la
els adults.



En quart lloc, cal tenir present que mitjançant el diàleg es raona: no es
tracta d'entaular batalles dialèctiques, sinó de raonar i fer raonar.



En cinquè lloc, pares i fills han d'intentar arribar a establir pactes.

I finalment, les converses amb els fills no haurien de ser tempestuoses, sinó un xim-xim
continu que permet que els pares puguin anar sembrant valors i criteris en ells.

Educar a los hijos es cosa de dos aunque actúen los profesores, abuelos...
“La educación de los hijos depende de que exi sta buena relación de la pareja”
Pilar Guembe y Carlos Goñi

