
 

 

   

 

 
 
  

     
 (Marc 10,17-27) (de Comentaris de José Antonio Pagola)  
 Un home s'acosta a Jesús. És ric: no té problemes materials. És bo: la consciència no 

l'acusa de res. Tanmateix, es veu inquiet. No és un malalt que demana guariment. No és 
un leprós que, des de terra, implora compassió. La seva petició és d'un altre ordre. El que 
busca ell en aquell mestre bo és llum per orientar la seva vida. Ve "corrent", urgit per la 
inquietud. "S'agenolla" davant Jesús com últim recurs i li fa una única pregunta: ¿què faré 
per a heretar la vida eterna?" Jesús li contesta d'una manera ben senzilla: "Segons la tradició 
bíblica, cal que compleixis els manaments". La resposta de 
l'home és admirable. "Tot això ho he complert des de petit, 
però sento dins meu una aspiració més fonda. Busco 
quelcom més". "Jesús se'l queda mirant amb efecte". I li diu: 
"Una cosa et falta". Seguint aquesta lògica de "complir" els 
manaments per a "posseir" la vida eterna, encara que visqui 
de manera irreprotxable, no quedarà plenament satisfet. "Et 
falta una cosa: vent el que tens i dona els diners als 
pobres... després, vine i segueix-me". 
 El missatge de Jesús és clar. No basta pensar en la pròpia 

salvació; cal pensar en la necessitat dels pobres. No basta 
preocupar-se de la vida futura; cal preocupar-se dels qui 
pateixen en aquesta vida. No basta de no fer mal a d'altres; 
cal col·laborar en el projecte d'un món més just, tal com Déu el vol.  
 ¿No és això, el que ens falta, als cristians del Primer Món, que gaudim egoísticament del 

nostre benestar material mentre complim els nostres deures religiosos amb una consciència 
poc o molt tranquil·la?  
 Aquell home era ric i no s'esperava una resposta així de Jesús. Buscava llum a la seva 

inquietud religiosa i Jesús li parla dels pobres. "Es queda abatut i se'n va trist". Prefereix els 
diners; viurà sense seguir Jesús. ¿No és aquesta, la postura més generalitzada entre nosaltres? 
Preferim el benestar. Volem ser cristians sense "seguir" Jesús. El seu plantejament ens 
sobrepassa. Ens entristeix perquè, en el fons, desemmascara la nostra mentida. Davant 
l'evangeli ens hem de preguntar sincerament si la nostra manera de guanyar i de gastar els 
diners és la pròpia de qui sap compartir-los o la de qui només busca acumular-ne. Si no 
sabem donar-ne dels nostres al necessitat, quelcom essencial ens falta per a viure amb 
alegria cristiana. 
  Ben vostre, Mn. Miquel 
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 DESPATX PARROQUIAL 
AVÍS  IMPORTANT:    El Despatx Parroquial de l’Agrupació de Parròquies del CAPSACOSTA,  

per a assumptes generals, és, només, a  LA CANYA. 
 

  HORARI DE DESPATX:                                 Rector: Mn. Miquel Vall-llosera i Demiquels 
 

  La Canya  ... :   Divendres, de 7 a 9 del vespre (Tel.  i  Fax:  972 29 07 04) ( Mòbil: 689 47 23 77)  

                                                                        (També a dies i hores convingudes) 
      Adreça: Puigsacalm, 3 (Rectoria) 17858 LA CANYA   

      Correu electrònic: miquelvallllosera100@gmail.com 

 

 
 Horari Ordinari de Misses del Cap de Setmana:  Dissabte, a les 7 de la tarda . . . . . . . . . .    Castellfollit de la Roca 

                  Diumenge, a 2/4 de 10 del matí . . . . . .     La Canya 

                                   Diumenge, a 2/4 d’11 del matí . . . . . . .    La Vall de Bianya (Ocasional)    

                                              Diumenge, a les 12 del migdia  . . . . . . .   Sant Joan les Fonts 

Agenda mes d'Octubre 2021: 
Diumenge, dia 10 ...  Sant Joan les Fonts: A l'església del Monestir i a la 1h del migdia, hi batejarem en Pau 

 Terricabras i Fernández. 

Dissabte, dia 16 ......  Sant Josep Obrer de La Canya: A les 12h, Batejarem la Carla Soto i Sarrats. 

Diumenge, dia 31 ...  Santuari de la Mare de Déu del Collell: Festa de l'Aparició. A les 12h: Missa  solemne 

 cantada per l'Orquestra La Principal d'Olot, presidida per Mons. Francesc Pardo,   

 Bisbe de Girona. 

 Al final de la Missa, Cant dels Goigs. A les 13h... Tres Sardanes al Prat de 

 l'església. Cobla: La  Principal d'Olot. (NO HI HAURÀ DINAR  DE GERMANOR) 

 

 Castellfollit de la Roca: Dimecres, 13 d'Octubre, de 6 a 7 de la tarda. 
  Al Despatx Parroquial de Castellfollit de la Roca 

 Sant Joan les Fonts: Dijous, 14 d'Octubre, de 6 a 7 de la tarda. 
  Al Despatx Parroquial de Sant Joan les Fonts o divendres a La Canya. 

 La Canya: Divendres, dia 15 d'Octubre, de 6 a 9 de la tarda. 
  Al Despatx Parroquial de La Canya. 

 La Catequesi començarà el divendres, dia 12 de Novembre, a La Canya... 
 

PREGUEM AMB L'EVANGELI 
Senyor, gràcies per mostrar-nos la veritat del que hi ha al nostre cor. Ho fas amb afecte, perquè saps 
que som malalts que desconeixen l'abast del seu mal. 
Només acceptant la nostra realitat, presentant-nos davant teu tal com som estarem preparats per 
rebre la teva Misericòrdia. 
La teva Paraula és com una espasa que penetra en el més pregon del nostre ésser. Malgrat que no 
ens agrada i ens fa mal descobrir el què s'amaga darrere del que diem amb els llavis, no volem 
marxar de la teva presència com el ric atrapat per les seves riqueses. 
Tu ens esperes en el sagrament de la reconciliació per donar-nos el teu perdó i transformar-nos amb 
el teu Amor. Allà rebrem el teu Esperit de saviesa, la més gran de les riqueses a què podem aspirar. 
Senyor, no volem posar el nostre cor en bens i reconeixements passatgers, sinó en complir la teva 
voluntat i començar a gaudir de la vida eterna que tens preparada per a cadascun dels teus fills. 
   
 Per fer DONATIUS directament a les parròquies, es poden fer ingressos als següents números  
  dels Comptes de CaixaBank, indicant "DONATIU": 
  Llibreta Parròquia de Sant Josep Obrer de la Canya: nº ES33  2100  8102  3721  0090  9793 
  Llibreta Parròquia de Sant Joan les Fonts: nº ES82  2100  8129  1821  0002  6665 
  Llibreta Parròquia de Castellfollit de la Roca: nº ES23  2100  8128  5023  0002  1100 
  Llibreta Parròquies de La Vall de Bianya: nº ES50  2100  8102  3623  0003  3852 
  Llibreta Parròquia de Santa Eulàlia de Begudà: nº ES06  2100  8128  5123  0003  5616 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


