
  

 

 

   

" 
 
 
 

 
 (Joan 2,13-25) En els comentaris que Pagola fa de l'evangeli d'avui, diu que Jesús, 

acompanyat pels seus deixebles, Jesús pujà a Jerusalem per primer cop, per celebrar les festes 
de Pasqua. En arribar al recinte que envolta el temple, o sigui a l'esplanada, es troba amb un 
espectacle inesperat. Venedors de bous, ovelles i coloms oferint als pelegrins els animals que 
necessiten per a sacrificar-los en honor a Déu. Canvistes instal·lats en les seves taules, 
traficant amb el canvi de monedes paganes per l'única moneda oficial acceptada per la 
direcció dels sacerdots del temple. 
 Jesús s'omple d'indignació. El narrador descriu la seva reacció de manera molt gràfica: amb 

un fuet treu del recinte sagrat els animals, bolca les taules dels canvistes, tirant-los per terra les 
monedes, i crida: "No convertiu en mercat la casa del meu Pare"! 
 Jesús se sent com un estrany en aquell lloc. Allò que els seus 

ulls veuen no té res a veure amb el veritable culte al seu Pare. La 
religió del Temple s'ha convertit en un negoci on els sacerdots 
busquen bons ingressos i on els pelegrins intenten "comprar" Déu 
amb les seves ofrenes. Jesús recorda segurament unes paraules 
del profeta Osees, que repetirà més d'una vegada al llarg de la 
seva vida: "Això diu el Senyor: "El que jo vull és amor i no 
sacrificis". 
 No penséssim que Jesús condemna una religió primitiva, poc 

evolucionada. La seva crítica és més profunda. Déu no pot ser el 
protector i encobridor d'una religió teixida d'interessos i egoismes. Déu és un Pare al qual 
només es dóna culte treballant per una comunitat més humana, solidària i fraterna. 
 Gairebé sense adonar-nos-en, tots ens podem convertir en "venedors i canvistes" que no 

saben viure sinó buscant el seu propi interès. Estem convertint el món en un gran mercat on 
tot es compra i es ven, i correm el risc de viure fins i tot la relació amb Déu de manera 
mercantil. 
 Hem de fer de les nostres comunitats cristianes un espai on tots ens puguem sentir a la 

"casa del Pare". Una casa acollidora i càlida on a ningú no li són tancades les portes, on 
ningú no és exclòs ni discriminat. Una casa on aprenem a escoltar el patiment dels fills més 
desvalguts de Déu i no tan sols el nostre propi interès. Una casa on podem invocar Déu com 
a Pare perquè ens sentim fills i filles seus, i cerquem de viure com a germans i germanes. 
 Quina religió és la nostra? Alimenta els nostres propis interessos o bé ens posa a treballar 

per un món més humà? Si s'assembla a la del Temple jueu, Jesús no la beneiria pas... 
 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 Març 2021: 
Diumenge, dia  7     Tercer Diumenge de Quaresma. A La Canya, com que és el Primer Diumenge del mes de Març, la Col·lecta 

 d'avui estarà destinada a la Restauració de la Visera sobre l'escala principal de l'església de Sant Josep Obrer. 

Diumenge, dia 14    Quart Diumenge de Quaresma.  

Divendres, dia 19     Sant Josep, espòs de Maria. El Papa ha declarat "2021, Any de Sant Josep". 

Dissabte, dia 20 ..    Castellfollit de la Roca: Diumenge V de Quaresma. A 3/4 de 7h de la tarda, Celebració Penitencial de 

 Quaresma. Seguidament, la Missa. DIA DEL SEMINARI. Col·lecta extraordinària. 

Diumenge, dia 21    La Canya: Diumenge V de Quaresma. A 1/4 de 10h del matí, Celebració Penitencial de Quaresma. 

 Seguidament, la Missa. DIA DEL SEMINARI. Col·lecta extraordinària. 

      Sant Joan les Fonts: Diumenge V de Quaresma. A 3/4 de 12h del migdia, Celebració Penitencial de 

 Quaresma. Seguidament, la Missa. 

Diumenge, dia 28 .. Diumenge del Ram. Comença la Setmana Santa. 

  

                                LA VIVÈNCIA DE LA QUARESMA 
   La dificultat de la vivència del cristianisme no ve de dins sinó de fora. El temps en què vivim està molt allunyat del 

missatge de l'Evangeli. Hem caigut en una dinàmica en què el que compta a ulls de món és tenir poder i controlar. 
Davant d'un món així, la relació entre els homes es converteix en una carrera per aconseguir el necessari per sobreviure i 
ser valorat segons els criteris de la societat. Sant Pau ens recorda que el criteri del cristià és molt diferent, ja que 
nosaltres no busquem ni signes ni saviesa, tan sols Crist crucificat, absurd i escàndol per als homes. 

 El camí del cristianisme no és un camí de possessió i apropiació, sinó més aviat de despullament de tot allò que ens 
allunya de Déu. També nosaltres hem de treure fora qualsevol intent de viure la fe amb criteris mundans, reconèixer la 
nostra petitesa i reconèixer que sense Crist no podem viure, que la nostra vida depèn que Ell sigui el centre de la nostra 
existència.  

     

    Preguem amb l'Evangeli: 
Senyor, gràcies per ensenyar-nos el camí de la salvació, un camí que no està construït per mans humanes, sinó que 
l'anem obrint a mesura que et seguim. 
Ens dones pautes, ens mostres prodigis, ens il·lustres amb la teva saviesa, però l'important és conèixer-te, gaudir de la 
teva amistat, acollir el teu amor i correspondre'l en la mesura de les nostres possibilitats. 
Ens impressionen els temples de grans dimensions, els prodigis que semblen no tenir cap explicació, però també els 
arguments convincents per a la nostra raó. 
Tanmateix, allò que realment omple el nostre cor, sacia la nostra set, guareix les nostres nafres, ens fa sentir nets dels 
nostres pecats, és saber que ens estimes fins a l'extrem, que has donat la teva vida per nosaltres, encara que no siguem 
mereixedors d'aquest sacrifici immens. 
Et demanem de saber estimar com Tu estimes, de ser capaços de donar la nostra vida en el servei al nostre proïsme. 
 
Malgrat tot, aquest temps de Quaresma ens convida a no desanimar-nos ni perdre l'esperança. 

 

   
  
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


