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 (Joan 12,20-33) El gra de blat ha de morir per fer néixer una vida nova. La creu no és el 

final del camí, sinó la porta a una vida nova. 
 La setmana vinent, Setmana Santa. Avui un tast, un aperitiu per a situar-nos i preparar-nos 

per a la gran Vetlla Pasqual d'enguany. "L'amor de Déu s'ha manifestat enmig nostre quan 
ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a Ell" (Jn 4,9) i el Fill en una 
donació total als seus germans s'immola a la creu, puix "ningú no té un amor més gran qui el 
qui dona la vida pels seus amics" (Jn 15,13).   
 Ja ho sabem i ho creiem que Jesús és Fill de Déu, però 

quan el veiem actuar com un de nosaltres, amb les mateixes 
febleses, encara hi creiem més i ens l'estimem més.  
 A l'hort de Getsemaní, a l'hora de la veritat, accepta 

lliurament el que no vol. "Pare, que no es faci com jo vull, 
sinó com tu vols" (Mt 26,39). Precisament ha vingut al món 
per això! "Aprengué en els sofriments què és obeir, i per això 
s'ha convertit en font de salvació eterna per a tots els qui 
l'obeeixen". Jesús és així. 
 Alguns grecs anaren a trobar Felip, que era de Betsaida de Galilea, i li demanaren: 

"Senyor, voldríem veure Jesús". I com tantes vegades Jesús surt per la tangent. "Ha arribat 
l'hora que el Fill de l'home serà glorificat". I perquè entenguessin una mica de que anava la 
cosa (havia de morir per a la salvació de tots) els posa l'exemple del gra de blat que "si no cau 
a terra i mor, queda ell tot sol, però si mor dóna molt de fruit". "Els qui estimen la pròpia vida 
la perden i els que no l'estimen en aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol 
fer servidor meu, que em segueixi i s'estarà on jo m'estic", diu Jesús. 
 Anuncia la passió, la mort en creu: "I jo quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom 

cap a mi. Deia això indicant de quina manera havia de morir". 
 Cal morir per a poder ressuscitar! Ell i nosaltres. 
 La mateixa Església ha de morir si vol ressuscitar! 
 L'Església de Jerusalem vivia molt tancada. Es pensaven que només era pels jueus. Els 

costà força morir, obrir-se als altres, i comprendre que Crist de dos pobles en feia un de sol. 
 No creieu que avui dia l'Església també hauria d'actuar semblantment? S'hauria d'obrir 

més (aquell "obrir les finestres" de Joan XXIII) a la realitat dels nous temps, de les situacions 
noves, de les noves necessitats, dels nous problemes que la vida actual planteja, sintonitzant 
més amb els homes i dones d'avui...  
 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: 
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, gràcies perquè, des d'abans de la creació del món, has volgut tenir una relació personal amb cadascú 
de nosaltres. Has volgut pactar amb nosaltres, crear un vincle, promoure una amistat. Tu vols ser el nostre 
Déu, el nostre Pare, el nostre protector, aquell que ens dona la vida. Se'ns fa difícil estimar a qui no hem vist, 
per això ha vingut el teu Fill. Ens ha parlat de tu, ens ha mostrat la teva glòria, ha obert els seus braços a la 
creu i ens ha mostrat el teu cor. Que sapiguem estimar de debò, tal com Tu has fet amb nosaltres 
 
Proper Diumenge, dia 28, DIUMENGE DEL RAM. Les cerimònies seran: 
 A les 10h, a Santa Margarida de Bianya 

 A les 11h, a La Canya 

 A les 12h, a Sant Joan les Fonts 

 A les 13h, a Castellfollit de la Roca 
  
  
 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


