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 (Joan 3,14-21) L'evangelista Joan ens parla d'una estranya trobada de Jesús amb un 

important fariseu, anomenat Nicodem. Segons el relat, és Nicodem qui pren l'iniciativa i va 
"de nit" a trobar Jesús. Intueix que Jesús és "un home vingut de Déu", però es mou a les 
palpentes. Jesús l'anirà conduint cap a la llum. 
 Nicodem representa en el relat a tot aquell qui cerca sincerament trobar-se amb Jesús. Per 

això en un cert moment, Nicodem desapareix d'escena i Jesús continua el seu discurs per 
acabar amb una invitació general a no viure a les fosques, sinó a buscar la llum. 
 Segons Jesús, la llum que ho pot il·luminar 

tot, es troba en el Crucificat. L'afirmació és 
agosarada: "Déu ha estimat tant al món que 
ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi 
ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin 
vida eterna". ¿Podem veure i sentir l'amor de 
Déu en aquest home torturat a la creu? 
 Acostumats des de petits a veure la creu 

per tot arreu, no hem après a mirar el rostre 
del Crucificat amb fe i amb amor. La nostra 
mirada distreta no és capaç de descobrir en 
aquest rostre la llum que podria il·luminar la 
nostra vida en els moments més durs i 
difícils. 
 "Déu estima el món". L'estima tal com és. 

Inacabat i incert. Ple de conflictes i contradiccions. Capaç del millor i del pitjor. Aquest món 
no recorre el seu camí tot sol, perdut i desemparat. Déu l'envolta amb el seu amor per tots 
quatre costats. Això té conseqüències de la màxima importància. 
 En aquests moments en què tot sembla confús, incert i descoratjador, res no ens impedeix a 

cadascú introduir una mica d'amor en el món. Això és el que va fer Jesús. No cal esperar res. 
¿Per què ara no hi ha d'haver homes i dones bons que introdueixin en el món amor, amistat, 
compassió, justícia, sensibilitat i ajuda als qui pateixen...? Aquests sí que construeixen 
l'Església de Jesús, l'Església de l'amor. 
 Bona i santa Quaresma. 
 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 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.   

  

  SANT JOSEP 
     El proper divendres, dia 19 de març, és la Festa de Sant Josep. Aquest any, 

precisament, que el  papa Francesc ha proclamat l'any 2021 com a Any dedicat a Sant 
Josep, per commemorar els 150 anys de la seva declaració com a patró de l'Església 
Universal. Celebrem aquell que va estimar Jesús "amb cor de pare", esdevenint així 
també un pare sempre estimat pel poble cristià. 

   Ens apropem al Dia del Seminari  que celebrarem el proper diumenge, dia 21 de 
març i que coincideix amb el 5è Diumenge de Quaresma. Aquest any porta per lema 
Pare i germà, com sant Josep. Per què aquest lema? Com dèiem, aquest any el papa 
Francesc l'ha dedicat a sant Josep, ja que aquest és un model de -com escriu el propi 
papa- que "tota vocació neix del do de si mateix, que és la maduració del simple 
sacrifici" i com "sant Josep ens recorda que tots els que estan aparentment ocults o en 
segona línia tenen un protagonisme inigualable en la història de la salvació" (Carta Apostòlica "Patris corde") 

     

    Preguem amb l'Evangeli: 
Senyor, Déu totpoderós, vós confiàreu a sant Josep les primícies del misteri de la salvació;  
concediu a la vostra Església, per intercessió de l'espòs de Maria, de ser fidel custodi d'aquest 
misteri i de dur-lo a la seva perfecció. 
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, 
Déu, pels segles dels segles. Amén. 
 
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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


