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 El paisatge del Primer Diumenge de Quaresma és ben clar. És el desert, on Jesús entra en 

la lluita: Baixant de Jerusalem a Jericó, en aquells paratges àrids, refugi d'anacoretes i monjos, 
tenim un adequat escenari per a representar-nos Jesús en la lluita, presagi del final capolat de 
Getsemaní i de la Creu. Jesús està en el nucli de la lluita existencial de la criatura. Aquest és 
el tema. 
 Qualsevol predicador, en evocar les temptacions de 
Jesús, se sent mogut a moralitzar i a presentar el quadre 
del combat com a paradigma del combat cristià. 
¿Quines són les temptacions radicals de la vida, per les 
quals, d'una manera o altra, passem els pobres mortals? 
Qui sap si ja les tenim verificades i resoltes en Jesús, el 
nostre guardià i capdavanter. Podem referir-nos a un 
cèlebre passatge de la carta als Hebreus, quan, després 
d'haver contemplat el llarg seguici de testimonis de 
l'Antic Testament, cisellats pel sofriment, ens presenta 
la figura de Jesús: "Correguem la cursa que tenim 
proposada, amb la mirada fixa en el qui ha instituït la 
nostra fe i la duu a terme, Jesús" (Hb 12,1-2).  
 El valor exemplar de les temptacions és determinant. 

Ens ho recorda el prefaci del dia: "... i, capgirant els enganys del diable, la serp antiga, ens 
ensenyà de treure el llevat de la malícia". El lector, en tractar d'esmicolar una mica el text 
evangèlic, resta tot intrigat: hi ha un desnivell tan gran entre el cas individual, personal, de 
Jesús i el meu...! Les nostres temptacions són primàries, malcarades i brutes, com si 
diguéssim: temptació de luxúria, és a dir d'instint sexual incontrolat; temptació de vanitat, tan 
real com poca-solta; temptació d'enveja, tot i que, si es pensa bé, és quelcom vergonyós; 
temptació d'odi, un sentiment horrible del cor humà... Són així les nostres temptacions. Les 
de Jesús no poden ser homologades amb aquest míser nivell. ¿Llavors, què? 
 ¿Què podem dir nosaltres d'aquest mal que l'Escriptura contempla com a mal personal, què 

podem dir-ne d'aquest misteri tan sobrehumà? D'altra banda, però,  aquesta realitat d'espant 
ens assetja en el cor. El mal, amb la seva cruesa demoníaca, està dins de nosaltres mateixos. 
 Però, heus aquí el missatge: Crist és el Vencedor. Crist, el company de camí, el servent de 

Jahvè, és l'invicte. Derroca el dimoni, extirpa la maldat. Esperem, però, que la bandera de la 
victòria s'hissi el matí de la Resurrecció.  
 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 de Febrer 2021: 
Dimecres, dia 17      Dimecres de Cendra. 

Diumenge, dia  21   Primer Diumenge de Quaresma. 

Diumenge, dia 28    La Canya: Segon Diumenge de Quaresma.  

 A les 11h del matí, batejarem en Thiago Quintero i Cuervo. 

 

                                LA CANYA: RESTAURACIÓ DE LA VISERA SOBRE DE L'ESCALA PRINCIPAL 
   Aquesta setmana passada, si heu circulat pels carrers de La Canya, haureu vist que hi havia uns obrers enfilats             

sobre de la visera de l'escala principal de l'església de Sant Josep Obrer. S'està reparant. Estava molt deteriorada. 
Sobretot la part davantera. Les teles asfàltiques d'alumini que la protegien estava malmesa. Això vol dir que l'aigua de 
pluja no es recull tota a la canalera, sinó que rellisca per sota i va tacant d'humitat la part de sota de la visera. La part 
posterior està oberta sobre la jardinera que hi ha a la paret de l'església. No hi ha cap tall d'aigües i quan plou, l'aigua 
recula per la part posterior de la visera que està feta un nyap de taques d'humitat. Cal aplicar un sistema de talla aigües. 
Ha aguantat 50 anys; ara li toca una renovació. L'empresa IMPA-TEC de Sant Joan les Fonts ho va estudiar i va 
presentar un pressupost. Com és preceptiu es va presentar al Bisbat de Girona. La resposta: Autorització de l'obra i que 
es comprometien a donar-nos 1.000,00 € del Fons Comú Diocesà. 

  Pressupost realització de l'obra . . . . . . . . . . . . . . . .  2.163,48 € 
  Aportació del Fons Comú Diocesà . . . . . . . . . . . . .  -1.000,00 € 
  A pagar per la Parròquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.163,48 € 
   El primer diumenge de cada mes, la col·lecta de la Missa serà per les obres de la Visera. Recollirem DONATIUS de   

tothom qui hi vulgui col·laborar. Feu córrer la veu. Que tothom ho sàpiga. Era una obra prevista per celebrar els 50 anys 
d'aquesta Parròquia. Encara no ho hem pogut celebrar, però ho farem! Cada setmana informarem del que hem recollit. 

             A tothom, moltes gràcies 

     

Preguem amb l'Evangeli: 
Senyor, gràcies per fer una aliança amb nosaltres, per voler pactar amb cadascun dels teus fills, per regalar-nos la teva 
vida i el teu amor. 
Volem correspondre amb el teu oferiment, acollir el que ens dones, no fer cas de les temptacions que ens presenten una 
salvació devaluada. 
Volem escoltar-te a Tu i no els capricis del nostre cor, que ens enganyen amb falsos paradisos. 
Volem contribuir al benestar dels nostres germans, lluitar contra el patiment, esmorteir el pes de la dissort, atenuar les 
flames del dolor. 
Volem col·laborar amb Tu a fer real la teva salvació, a infondre esperança en els cors atribolats, a donar suport als qui se 
senten trasbalsats enmig de l'aflicció. 
Volem proclamar que ets un Déu de vida, que no vols la devastació ni la ruïna de ningú. Tan sols que ens convertim i que 
rebem com un regal la vida. 
Gràcies per les aigües del baptisme que ens han fet néixer de nou. Gràcies pel teu Fill que s'enfrontà a les tenebres de la 
mort per portar-nos la llum de la resurrecció. 

 
  
 Per fer DONATIUS directament a les parròquies, es poden fer ingressos als següents números dels Comptes, 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


