De heilige Jozefmaria en zijn Eerste Heilige Communie op 23 april 1912.
Toen hij 10 was, ontving Jozefmaria Jezus voor
de eerste keer. Het was 23 april. Zijn moeder had
hem z‟n beste kleren laten aantrekken en hij zag
er prachtig uit. Zijn zusjes Chon en Lolita hadden
voor deze gelegenheid ook hun mooiste jurkjes
aan.
Al vroeg in de morgen fluisterde zijn
beschermengel hem in het oor om het gebedje te
zeggen die van tevoren had geleerd voor zijn
Eerste Heilige Communie. “Jozefmaria, „Ik zou u
willen ...‟”

En de kleine jongen zei het gebedje:
“Ik zou U willen ontvangen, Heer, met die zuiverheid, nederigheid en toewijding
waarmee uw allerheiligste Moeder U ontving, en met de geest en vurigheid van de
heiligen.”

Zijn beschermengel herinnerde hem ook aan de andere gebeden die hij al van jongst
af aan had geleerd. Hij wilde het hart van Jozefmaria goed voorbereiden, omdat hoe
groter zijn liefde was, hoe gelukkiger hij Jezus zou maken en hoe meer genade hij
zou ontvangen.
Toen Jozefmaria na de Eerste Heilige Communie te hebben ontvangen weer op z‟n
plaats ging zitten, vouwde hij zijn handen, sloot hij zijn ogen en had hij een lang
gesprek met Jezus. Er was zoveel wat hij wilde zeggen: vragen naar Rosarito,
bidden voor papa, mama, Carmen, Chon, Lolita en de kokkin Maria... Jezus danken,
sorry zeggen en, het belangrijkste van alles, Jezus zeggen hoeveel hij van hem
houdt en hoe lang hij had uitgekeken naar dit moment.
De Kleine Horlogemaker bleef bij hem en probeerde kleine afleidingen bij hem
vandaan te houden door meer zaken in te fluisteren die hij zou kunnen zeggen, en in
het bijzonder de kleine brandwond aan Jezus op te dragen die hij de dag tevoren had
opgelopen.
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