
 

 

   

 

 

 
  

 
 
 

 (Lluc 24,35-48) Retrocedim una mica a l'evangeli que comentàvem el passat diumenge. I 
ens trobem, per tant, amb tots els apòstols reunits, sense Tomàs, i tots comentàven les 
notícies que anaven arribant d'indrets i moments diferents. 
 No és fàcil creure en Jesús ressuscitat. En última instància és una cosa que només es pot 

captar des de la fe que el mateix Jesús desperta en nosaltres. Si no experimentem mai per 
dins la pau i l'alegria que Jesús infon, és difícil que trobem "per fora" proves de la seva 
resurrecció.  
 Alguna cosa d'això Lluc ens ve a dir quan descriu el 
trobament de Jesús ressuscitat amb el grup de deixebles. 
Entre ells hi ha de tot. Dos deixebles estan explicant 
com l'han reconegut en sopar amb ell a Emmaús. Pere 
diu que se li ha aparegut. La majoria no ha tingut 
encara cap experiència. No saben què pensar. 
 Aleshores "Jesús es presenta enmig d'ells" i els diu: 
"Pau a vosaltres". La primera cosa que cal per despertar 
la nostra fe en Jesús ressuscitat és poder captar, també 
avui, la seva presència enmig nostre: fer circular en els 
nostres grups, comunitats i parròquies la pau, l'alegria i 
la seguretat que dóna saber-lo viu, acompanyant-nos en 
aquest temps gens fàcils per a la fe. 
 El relat de Lluc és molt realista. La presència de Jesús 
no transforma de manera màgica els deixebles. Alguns 
s'espanten i "es pensaven que veien un esperit". En l'interior d'altres "sorgeixen dubtes" de 
tota mena. N'hi ha que "de tanta alegria no s'ho acaben de creure". Altres continuen 
"sorpresos". 
 Així mateix passa avui. La fe en Crist ressuscitat no neix d'una manera automàtica i 
segura en nosaltres. Es va despertant en el nostre cor de manera fràgil i humil. 
 Segons el relat, Jesús es queda, menja amb ells i es dedica a obrir-los "el cor" perquè 
puguin comprendre el que havia passat. 
 Creure en el ressuscitat no és qüestió d'un dia. És un procés que de vegades pot durar 
anys. L'important és la nostra actitud interior. Cal confiar sempre en Jesús. Fer-li molt de 
lloc en cadascú de nosaltres i en les nostres comunitats cristianes. 
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. 

Divendres,  dia 23  Festa de Sant Jordi, Co Patró de Catalunya. 

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. 

 

 

MARE DE DÉU DEL ROSER 
La Mare de Déu del Roser és una de les diverses advocacions de la Mare de Déu. El seu nom 
prové del mot "roser", que tant fa referència a la planta (roser)com al rosari, una pregària a la Mare 
de Déu resant 10 avemaries en cada apartat. I aquests apartats són els misteris, o situacions 
històriques de la vida de Maria. El rosari és una antiquíssima devoció popular. 
El culte i devoció al Roser o a la Mare de Déu del Roser fins a la fi del segle XVI és limitat als 
convents  dels dominics i a la seva acció. Al llarg dels s. XIV i XV hi ha indicis d'aquesta devoció. I 
donaven el nom de rosari també al collaret per poder comptar les avemaries i parenostres. 
L'avançada devocional del Rosari tingué lloc a partir del 1571, quan en ocasió de guanyar-se la 
Batalla de Lepant, el 7 d'octubre, hom cregué que fou per la intervenció de la Mare de Déu. Això ho 
declarà el papa Pius V i ho amplià el seu successor Gregori XIII, que feu el dia 7 d'octubre el dia de 
la Mare de Déu del Roser de tot el món o festa universal del Roser Entre el 1570 i el 1620 hi hagué 
arreu del món i en especial als Països Catalans una extraordinària florida d'erecció de confraries del 
Roser, regides pel rector de la parròquia, amb majorals, pabordes, cònsuls, cambrers o simplement 
administradors. 
Una de les festes primerenques de la primavera és la Festa del Roser, una festa que s'emmarca dins 
el cicle de la rosa a Catalunya. En moltes cultures, la rosa és el símbol primaveral per excel·lència. 
Vinculada des de molt antic als conceptes d'amor i de bellesa -i especialment la femenina- no ha 
d'estranyar, doncs, que el cristianisme associés la rosa amb el personatge femení que encarna 
aquestes màximes virtuts, la Mare de Déu. 
La devoció a la Mare de Déu del Roser ve de molt antic i ha estat una de les més esteses 
a tot el país, on es poden trobar moltes capelles i altars dedicats a la seva figura, com és 
el cas de l'església parroquial de Sant Joan les Fonts. 
 
GOIGS: Vostres Goigs amb gran plaer / cantarem Verge Maria; / puig la vostra Senyoria / és la Verge del Roser. 

 
  
 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 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


