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ENHORABONA!

Perquè per sobre de tot,

la Primera Comunió

és un MOTIU DE GRAN ALEGRIA



SANT TARSICI 
El nen màrtir de l’Eucaristia

Patró dels qui fan la Primera Comunió i dels escolans.
Festa: 26 d’abril

QUI S'HAGUÉS DEIXAT LAPIDAR PER UN SÍMBOL? 

Sant Tarsici va ser el primer a proclamar la seva fe en la 
presència real de Crist en l'Eucaristia, fins a l'extrem de 
donar la seva vida per defensar-la. 

Va defensar en silenci al seu Déu present en l'Hòstia Santa,
corresponent al lliurament de l'Amic que s'oferia per la seva 
vida, i per la de tots, en l'Eucaristia.



Va viure en una època molt dura per als cristians, en les persecucions sota el 
càrrec de l'emperador Aurelià. Tarsici es va oferir per fer arribar l'Eucaristia
als presoners cristians i va amagar les hòsties amb molta cura en la seva
camisa, les va aferrar fermament al seu pit i va partir cap a la presó.

Però en el camí va trobar a alguns del seu grup d'amics de joc, que el van 
convidar a afegir-s'hi. Tarsici va contestar que en aquest moment no era 
possible, que tenia una cosa molt important que fer.

Els nens van insistir, i després van començar a molestar-i a burlar-se'n, 
perquè veien que per cap motiu el sant s'enlairava les mans del seu pit. 
Però Tarsici protegia encara més el seu Diví tresor i això va provocar encara
més la curiositat del grup i el van forçar a obrir els seus braços. Va ser llavors
quan van caure totes les hòsties per terra. En adonar-se que el seu company 
era un cristià, va començar a agredir-lo salvatgement i sense pietat, a punys
i puntades de peu fins que va morir.



La Primera Comunió

• És un Sagrament d’iniciació, és a dir, el començament de la vida cristiana. Els pares prenen el compromís 
de continuar alimentant la fe del seu fill i continuar oferint-li la possibilitat de créixer espiritualment.

• La segueix la Missa dels diumenges.

• Les circumstàncies actuals demanen més que mai alimentar la fe i l’esperança dels nens en Déu, Pare Bo 
i Misericordiós, que mai ens deixa.

• El dia de la Primera Comunió és un dia de Gràcia per tota la família que cal celebrar-la amb alegria 
cristiana i centrar la festa en el seu significat



Organització

• Quants sereu? (aprox); Veniu amb gent gran?

• Els nens han d’estar 30 min. abans a la celebració. 

• Hi ha assignat un banc per família, Hi haurà el nom de la família a cada banc.

• Els nens asseuran al presbiteri.

• Durant la Missa farem la Renovació de les promeses del baptisme i la Imposició de la Creu

• Fotografia: vindrà un fotògraf professional que ve cada any.

• Donatiu: la parròquia pagarà totes les despeses (flors, música, fotos, ciris, creus, llibrets, etc.). Us donarem 
uns sobre a cada família, perquè feu la vostra aportació per les despeses de la celebració. 

• La cerimònia serà retransmesa en directe (en privat/) pel canal YouTube de la parròquia. Us enviarem
l'enllaç en els pròxims dies



Pròximes trobades i preparacions

1. Dimarts 29/09 a les 17:30h: catequesi “la Missa explicada” (Sant Cebrià)

2. Dimarts 6 a les 17:30h: Assaig del grup que fa la comunió el día 12 a les 12h (a l’Assumpció)

3. Dijous 8, de 20:45h a 21:45h: “Pregària dels pares pels fills” (a l’Assumpció)

4. Dilluns 12: Primera Comunió 12h (l’Assumpció)

5. Dimarts 13 a les 17:30h: Assaig del grup que fa la comunió el día 17 a les 12h (a l’Assumpció)

6. Dimecres 14 a les 17:30h: Assaig del grup que fa la comunió el día 17 a les 17h (a l’Assumpció)

7. Dissabte 17: Primera Comunió 12h – 17h

* Els dies dels assajos només ha de venir el grup convocat


