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Hola, sóc en Marçal. Fa 2 anys em vaig estar preparant per fer la primera comunió aquí a la 
parròquia, amb la Montse Aguilar, que va ser la catequista, i un grup de nens i nenes. Després vaig 
continuar preparant-me a casa amb els pares. 

La comunió l’havia de fer la primavera passada però amb la COVID-19 no va poder ser i ens ha 
semblat que per Nadal és un bon moment per fer-la. 

Jo vull fer la comunió per seguir el camí de Jesús i per fer les coses amb el mateix sentit que les feia 
ell. 

M’hauria agradat fer-la amb tota la família junta, tant la de la part del pare com la de la mare, però 
com que no ha pogut ser demà passat combregaré a Sant Llorenç Savall amb els altres avis, els tiets i 
cosins. 

A la lectura de l’Evangeli l’àngel diu als pastors que no tinguin por. Però què ens diria l’àngel en els 
temps actuals? 

Jo crec que ens diria: aneu a ajudar a la gent més pobra, la que està més sola i la més vulnerable. 
També ens diria que no pensem només en la nostra comoditat i seguretat, perquè hi ha gent que 
ho està passant molt malament. 

Si estem molt units amb Jesús estarem molt contents i ho farem tot amb molt amor.  

                                                                                                      Marçal Canadell 
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