
 

 

   

 

 

 
  

 
 
 

 (Jo 10,11-18) El fet de presentar Jesús com a bon pastor produeix avui en alguns cristians 
un cert enuig. Diuen que no volen ser tractats com ovelles d'un ramat. No necessitem ningú 
que governi i controli la nostra vida. Volem ser respectats. No necessitem cap pastor. 
 Els primers cristians no ho pensaven pas així. La figura de Jesús, bon pastor, es va 
convertir molt aviat en la imatge més estimada de Jesús. Ja a les catacumbes de Roma és 
representat carregant sobre les espatlles l'ovella perduda. Ningú no pensa en Jesús com un 
pastor autoritari, dedicat a vigilar i controlar els seus seguidors, sinó com un pastor bo, que 
té cura de les seves ovelles.                                                                                                              
 El "bon pastor" es preocupa per les seves ovelles. És el seu 
primer tret. No les abandona mai. No les oblida. Viu 
pendent d'elles. Sempre està atent a les més febles o 
malaltes. No és com el pastor mercenari, que, quan veu 
algun perill, fuig per salvar la vida i abandona el ramat: no 
l'importen les ovelles. 
 Jesús havia deixat un record inesborrable. Els relats 
evangèlics el descriuen preocupat pels malalts, els 
marginats, els petits, els més indefensos i oblidats, els més 
perduts. No sembla que es preocupi de si mateix. Sempre el 
veiem pensant en els altres. Li importen, sobretot, els més desvalguts. 
 Però hi ha alguna cosa més. "El bon pastor dóna la vida per les seves ovelles". És el segon 
tret. Fins a cinc vegades l'evangeli de Joan repeteix aquest llenguatge. L'amor de Jesús 
envers la gent no té límits. Estima els altres més que a si mateix. Estima tothom amb amor 
de bon pastor, que no fuig davant del perill, sinó que dóna la vida per salvar el ramat. 
 Per això la imatge de Jesús, "bon pastor", es va convertir molt aviat en un missatge de 
consol i confiança per els seus seguidors. Els cristians van aprendre a adreçar-se a Jesús amb 
paraules preses del Salm 22: "El Senyor és el meu pastor: no em manca res..." 
 Els cristians vivim amb freqüència una relació bastant pobra amb Jesús. Necessitem 
conèixer una experiència més viva i entranyable. Oblidem que hi podem acudir quan ens 
sentim cansats i sense forces o perduts i desorientats. 
 Una Església formada per cristians que es relacionen amb un Jesús mal conegut, confessat 
només de manera doctrinal, un Jesús llunyà la veu del qual no se sent bé a les comunitats... 
corre el risc d'oblidar el seu Pastor. Però ¿qui tindrà cura de l'Església si no és el seu Pastor? 
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: 
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. Festa del Treball. 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. 

 

SANT JORDI (Divendres, dia 23 d'Abril)(Festa del Llibre i de la Rosa) 
Sant Jordi és un personatge paradoxal: és un dels sants que presenta més dades insegures sobre la 
seva història i, al mateix temps, un dels més presents en la devoció popular i de la iconografia. 
Quina lliçó podem extreure de la narració mitològica, vinculada des de tempos antics a la figura de 
sant Jordi, que en fa un cavaller ardit i valent que mata el drac i allibera la princesa? 
Tot màrtir cristià no fa res més que reproduir aquesta dinàmica del misteri pasqual de Jesucrist: la 
mort esdevé per a ell el camí del trionf, la mort no és cap derrota, sinó la condició de la victòria. 
 Senyor sant Jordi, Patró, cavaller sense por, guarda'ns sempre del crim de la guerra civil. 

 Allibera'ns dels nostres pecats d'avarícia i enveja, del drac de la ira, de l'odi entre 

 germans, de tot altre mal" (Salvador Espriu. Invocació a sant Jordi).  
 

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT  (Dimarts, dia 27 d'Abril) (Patrona de Catalunya) 

Montserrat té molts rostres i és un punt de referència des de molts punts de vista. Però té un únic 
centre, i aquest centre és una imatge de la Mare de Déu amb l'Infant Jesús. Una 
imatge negre, la Moreneta, objecte de pregària i de devoció de generacions i 
generacions de pelegrins, que han pujat a venerar-la, i que l'han celebrada i 
recordada també a les llars, a les esglésies, i a tants i tants altres llocs. A tot 
Catalunya, i arreu del món. 
I entorn de la Mare de Déu, Montserrat ha esdevingut un focus d'irradiació humana i 
cristiana d'una gran riquesa. Perquè Montserrat és una muntanya que atrau gent que 
ve a gaudir-la passejant, o fent excursions, o escalant. I Montserrat és un centre de 
cultura a molts nivells, des del museu a la biblioteca, passant per la música que els 
escolans i els monjos cultiven i ofereixen als que hi pugen. I Montserrat és un símbol 
nacional, un lloc que expressa amb especial vivesa el sentiment de pertinença al país. I Montserrat 
és un Monestir, un lloc de fe i de pregària, on els monjos benedictins mantenen i ajuden a viure la 
lloança de Déu i la recerca en el camí cristià, a través d'una litúrgia ben celebrada, i de moltes 
possibilitats de reflexió, de diàleg, de trobades de tot tipus. I Montserrat és un Santuari dedicat a 
Maria, que hi és venerada i visitada per persones individuals i per romiatges de parròquies, entitats i 
grups de tota mena, i que des del seu cambril és per a tothom mare amable i estímul per a caminar.  
 
  
 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


