
 

PREPAREM BÉ EL CAMÍ AL SENYOR 

 

 

 

Benvolguts preveres, diaques, catequistes, xiquets i xiquetes que us 

esteu preparant per a rebre per primera vegada a Jesús en el sagrament de 

l’Eucaristia, pares i mares. Germans tots en el Senyor: 

 

Vivim moments difícils en tots els sentits, degut a la pandèmia que 

des de fa un any ens impedeix fer vida normal i programar el futur. Això està 

afectant també a la preparació dels qui a final de curs hauríeu de prendre la 

primera Comunió. El confinament que va començar el passat mes de març us 

va impedir acabar el curs amb normalitat, i a dia d’avui tampoc hem pogut 

començar la catequesi amb la regularitat que tots desitjaríem. 

 

Rebre al Senyor en l’Eucaristia per primer cop és un moment 

important en la vida d’un cristià. Tots recordem el dia de la nostra primera 

Comunió com una trobada amb Crist que ens ha marcat per sempre. Per tant, 

ens hem de preparar de la millor manera possible per viure aquest 

esdeveniment amb autenticitat, sent conscients del que significa i disposant-

nos espiritualment per acollir al Senyor. El temps de catequesi us ajudarà a 

preparar-li el camí perquè entre en el vostre cor. 

 

Donada la situació excepcional que estem vivint, hem de garantir uns 

mínims comuns en tota la nostra diòcesi. Això ens permetrà renovar la 

consciència de pertànyer a la mateixa família de fe i créixer en comunió 

diocesana. Desitjaria que aquests criteris, que considero els mínims 

necessaris per a la vostra preparació, fossin respectats en totes les parròquies 

de la diòcesi, i que tots col·laborareu en la mesura de les vostres 

possibilitats. En la meua carta pastoral Creure i esperar en Déu en moments 

d’incertesa animava a les famílies cristianes “a convertir les vostres cases en 

llars de fe i les vostres famílies en petites comunitats cristianes”. 

Especialment els qui teniu fills en la catequesi, heu de col·laborar més en el 

seu procés d’iniciació cristiana i, per tant, en la preparació catequètica. 

 

 

 



 
 

Per tot això, estableixo que: 

 

1. Els qui rebran la primera Comunió han d’haver memoritzat les oracions 

bàsiques del cristià. A part del Senyal de la Creu i persignar-se, també 

haurien d’aprendre les oracions del Parenostre, l’Avemaria, el Glòria i, en la 

mesura del possible, alguna per beneir la taula, així com per començar el dia 

i acabar-lo, abans d’anar a dormir. Aquestes oracions es poden trobar tant al 

Catecisme Jesús és el Senyor (pp. 155 - 156) com al segon quadern 

d’activitats (pp. 80 - 81 i 84 - 85). Per a una millor interiorització demano als 

pares que acompanyeu els fills en la pregària. 

 

2.- S’ha d’intentar que aquests infants que s’han d’apropar a rebre a Jesús en 

la Comunió tinguin l’experiència d’una vida eclesial i sacramental bàsica. 

S’invitarà a la participació en l’Eucaristia dominical i a la deguda preparació 

al Sagrament de la Penitència. Es proposa convocar-los al començar la 

Quaresma i, d’aquesta manera, setmana rere setmana recorreran amb tota 

l’Església el camí cap a la Pasqua, escoltaran la Paraula de Déu i es sentiran 

acompanyats per la comunitat parroquial. Això els permetrà familiaritzar-se 

amb la celebració de l’Eucaristia i aprendre les altres oracions que formen 

part de l’ordinari de la Missa: la Confessió general, l’himne Glòria de Déu a 

Dalt del cel i el Credo. Per suposat, organitzeu-ho de tal manera que es 

respecten les normes sanitàries d’aforament. 

 

3.- S’ha d’assegurar que els nens comprenguen alguns temes fonamentals 

del Catecisme Jesús és el Senyor. Especialment que tinguen una idea 

adequada de Déu Pare, que sàpiguen qui és Jesús, i que coneguin els 

sagraments de l’Església i els manaments de la llei de Déu. 

a) Primer bloc: Qui és Jesús? 

 

- Tema 11 del Catecisme: Jesús és Déu i home veritable (pp. 38 - 39). Per 

assimilar els continguts es pot realitzar el que es proposa en el primer 

quadern d’activitats (pp. 48 - 49). 

- Tema 18 del Catecisme: Jesús passa pel món fent el bé (pp. 56 - 57). 

Complementar-ho amb el segon quadern d’activitats (pp. 72 -73).  

- Temes 20 i 21 del Catecisme: Jesús va morir i va ressuscitar per nosaltres 

(pp. 64 - 67). Complementar-ho amb el primer quadern d’activitats (pp. 68 - 

75). 

 



 
 

b) Segon bloc: Què ens ensenya Jesús? 

  

- Tema 23 del Catecisme: Jesucrist ens revela la vida íntima de Déu (pp. 70 

- 71). Complementar-ho amb el segon quadern d’activitats (pp. 36 - 37).  

- Tema 31 del Catecisme: Jesucrist ens ensenya a estimar Déu sobre totes 

les coses (pp. 94 - 95). Complementar-ho amb el segon quadern d’activitats 

(pp. 20 - 21).  

- Tema 33 del Catecisme: Jesucrist ens ensenya a estimar els altres com 

germans (pp. 98 - 99). Complementar-ho amb el segon quadern d’activitats 

(pp. 26 - 27). 

 

c) Tercer bloc: En els sagraments rebem la vida nova del Crist 
 

- Tema 28 del Catecisme: pel Baptisme naixem a la vida nova (pp. 88 - 89). 

Complementar-ho amb el segon quadern d’activitats (pp. 44 - 45).  

- Tema 35 del Catecisme: de vegades ens allunyem de l’amor de Déu (pp. 

106 - 107). Complementar-ho amb el segon quadern d’activitats (pp. 52 - 

53). 

- Tema 36 del Catecisme: Jesús ens porta el perdó de Déu Pare (pp. 108 - 

109). Complementar-ho amb el segon quadern d’activitats (pp. 54 - 55).  

 

Aquest seria el moment de la primera celebració del sagrament de la 

Penitència. 

  

Els temes següents són importants perquè, un cop reconciliats amb 

Déu, els infants es disposen a rebre el Senyor. Han de ser conscients que 

Jesús està en el sagrament de l’Eucaristia i que el diumenge és la festa dels 

cristians i, per això, la festa de la fe. Si han assistit a les celebracions aquests 

temes els poden resultar familiars per comprendre el que han viscut. 

 

- Temes 38 i 39 del Catecisme: celebrem el dia del Senyor reunint-nos al 

voltant de la taula de l’Eucaristia i escoltant la seua paraula (pp. 116 - 119) 

Complementar-ho amb el segon quadern d’activitats (pp. 62 - 65). 

- Temes 40 i 41 del Catecisme: Donem gràcies al Pare pel lliurament de 

Jesús i mengem el pa de la vida eterna (pp. 120 - 121). Complementar-ho 

amb el segon quadern d’activitats (pp. 66 - 69). 

 

 



 
 

 

 Us animo a tots a fer un esforç per posar en pràctica aquestes 

indicacions. 

 

 Tortosa, 27 de gener de 2021, festa de sant Enric d’Ossó, patró dels 

catequistes 

 

  

 
 

 


