
 

 

   

 

 

 
  

 
 
 

 Sempre m'ha impressionat aquesta pàgina de l'Evangeli. Tots anaven de bòlit. Deien que 
Jesús havia ressuscitat. Però qui ho sabia? Les dones que anaren de bon matí al sepulcre, 
deien que l'havien trobat obert i que Jesús no hi era, però sí que hi era el llençol que 
l'embolcallà. Els amics d'Emaús contaren que Jesús els havia acompanyat fins a casa seva. I 
era ben viu!  I retornaren per explicar-ho. Pere i Joan anaren fins al sepulcre per veure el 
resultat  del que contaven, però Jesús no hi era... Un mar immens de dubtes...   
 Però de sobte, tot s'esvaí. Estaven reunits tots junts en una casa, amb les portes tancades 

per por dels jueus, i entrà el mateix Jesús, els saludà. La seva 
sorpresa fou tant exagerada, que el mateix Jesús els digué: "Us 
penseu que sóc un fantasma?. No ho sóc pas. Teniu alguna cosa per 
menjar?" Li oferiren una mica de peix i el menjà davant d'ells... 
 Tots s'ho passaren molt bé amb Jesús ressuscitat fent tertúlia amb 
ells. Però Tomàs no hi era. Quan va tornar, l'atabalaren per 
explicar-li que Jesús havia estat allà amb ells. I ell no s'ho creia. I va 
dir: "Tots ho sabem que Jesús és ben mort. I si no li poso els dits als 
forats dels claus, i no li poso la ma en la ferida de la llança, no ho creuré pas que Jesús sigui 
viu". 
 Vuit dies després, també estaven amb les portes tancades. Aquesta vegada Tomàs també 
hi era. Es presenta Jesús, els saluda i mirant fixament a Tomàs, li diu: "Tomàs, vine i posa el 
teu dit a les meves ferides; porta la ma i posa-me-la dins el costat". Tomàs només va dir: 
"Senyor meu i Déu meu". Però Jesús no en va tenir prou. El renyà dient-li: "¿Per què m'has 
vist i m'has tocat has cregut? Feliços els qui creuran sense haver-me vist mai ni haver-me 
tocat mai". Us en adoneu que nosaltres som d'aquest grup? No l'hem vist mai ni l'hem tocat 
mai, però creiem en Ell. Per això podríem dir que nosaltres som més privilegiats que Tomàs. 
Ell va creure en Jesús, i tant, però perquè el va veure i els va tocar físicament. Cal que 
donem les gràcies a Jesús pel gran privilegi de la nostra fe. Jesús ha ressuscitat i viu amb 
nosaltres. Al·leluia! Molt Bona Octava de Pasqua de Resurrecció a tots i a totes!   
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'Abril 2021: 
Diumenge, dia 18   Sant Joan les Fonts: FESTA DEL ROSER. Missa Solemne a l'església parroquial,  a les 12h del migdia. 

Dimarts, dia 27 ...   Festa de la Mare de Déu de Montserrat,  Patrona de Catalunya. 

 

Agenda mes de Maig 2021: 
Dissabte, dia 1 .....   La Canya. FESTA MAJOR. Festa de Sant Josep Obrer. Missa a 2/4 de 10h del matí. 

      Santa  Margarida de Bianya: A les 12h del migdia s'uniran amb el Sagrament del Matrimoni en Joan Gené i 

 Bassas,  de Vilafranca del Penedés, i na Sandra Sala i Bosch, d'Olot. 

 

 

DIUMENGE II DE PASQUA 
Jesús s'ofereix a satisfer les exigències de Tomàs. "Porta el dit aquí i mira'm les mans; porta la ma i 
posa-me-la dins el costat". Aquestes ferides, abans que "proves" per a verificar alguna cosa, que 
potser no són "signes" del seu amor lliurat fins a la mort? Per això Jesús el convida a aprofundir més 
enllà dels seus dubtes: "No siguis incrèdul, sigues creient". 
Tomàs renuncia a verificar res. Ja no sent la necessitat de proves. Només experimenta la presència 
del Mestre, que l'estima, l'atreu i el convida a confiar-hi. Tomàs, el deixeble que ha fet un recorregut 
més llarg i laboriós que ningú fins a trobar-se amb Jesús, arriba més lluny que ningú en la profunditat 
de la seva fe: "Senyor meu i Déu meu". Ningú no ha confessat així a Jesús. 
No ens hem d'espantar en sentir que sorgeixen dubtes i interrogants. Els dubtes, viscuts de manera 
sana, ens rescaten d'una fe superficial que s'acontenta de repetir fórmules, sense créixer en 
confiança i amor. Els dubtes ens estimulen  a anar fins al final en la nostra confiança en el Misteri de 
Déu encarnat en Jesús. 
La fe cristiana creix en nosaltres quan ens sentim estimats i atrets per aquest Déu el rostre del qual 
podem entreveure en el relat que els evangelis ens fan de Jesús. Llavors, la seva crida a confiar té 
en nosaltres més força que els nostres propis dubtes. "Feliços els qui creuran sense haver vist!". 
     

Preguem amb l'Evangeli: 
La invitació a creure en Crist ens arriba a través del testimoni de persones que s'han trobat amb Ell i han quedat 
transformades. També a través d'altres signes, que ens mostren com la vida i l'amor vencen l'odi i la mort. No 
sempre acollim aquests signes, per això de tant en tant el Crist ressuscitat ens ha de retreure la nostra falta de fe 
i la nostra duresa de cor. Malgrat tot, però, continua confiant en nosaltres i enviant-nos a ser nosaltres mateixos 
testimonis i signes de la seva bona notícia. 
Perdona, Senyor, la nostra falta de fe en els testimonis de la teva resurrecció. Ajuda'ns a ser fidels a la missió que 
ens has confiat. 
 
  
 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 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


