
 

 

   

 

 

 

  

 
 
 (Mc 16.15-20) Jesús no para de desconcertar els seus deixebles. Durant la seva vida 

pública esperaven que es convertís en rei d'Israel. La Passió ho va desbaratar tot. La 
resurrecció va obrir un nou horitzó. Però ells confiaven que Jesús restablís el reialme tan 
anhelat... I ara, el mestre s'acomiada... Hauran d'esperar l'Esperit Sant per continuar l'obra 
de Jesús. Però amb un altre concepte de la situació. Jesús els diu: 
"Aneu per tot el món i anuncieu l'evangeli a tota la creació". Han de 
sortir i desplaçar-se per atènyer "tot el món" i dur la Bona Notícia a 
tota la gent, a "tota la creació". 
Els cristians estaven en plena expansió i llurs comunitats es 

multiplicaven per tot l'Imperi romà, però ¿com podem escoltar avui les 
paraules de Jesús, quan ens veiem impotents per a retenir els qui 
abandonen les nostres esglésies, perquè ja no senten necessitat de la 
nostra religió? 
El primer és viure des de la confiança absoluta en l'acció de Déu. Ens 

ho ha ensenyat Jesús. Déu continua treballant amb amor infinit el cor 
i la consciència de tots els seus fills i filles, encara que nosaltres els 
considerem "ovelles perdudes". Déu no és bloquejat per cap crisi. 
 Déu no espera els nostres plans d'innovació. Ell continua actuant en 

l'Església i fora de l'Església. Ningú no viu abandonat per Déu, tot i 
que algú no hagi sentit mai a parlar de l'evangeli de Jesús. 
 Però tot això no ens dispensa de la nostra responsabilitat. Hem de 

començar a fer-nos noves preguntes: ¿per quins camins cerca, Déu, els 
homes i dones de la cultura moderna? ¿Com vol fer present a l'home i 
a la dona dels nostres dies la Bona Notícia de Jesús? ¿Quines crides 
ens fa Déu a transformar la nostra forma tradicional de pensar, expressar, celebrar i encarnar 
la fe cristiana, de manera que propiciem l'acció de Déu en l'interior de la cultura moderna? 
¿No correm el risc d'esdevenir, amb la nostra inèrcia i immobilisme, fre i obstacle cultural 
perquè l'evangeli s'encarni en la societat contemporània?. 
 Ningú no sap com serà la fe cristiana al món nou que emergeix, però difícilment serà 

"clonació" del passat. L'evangeli té força per a inaugurar un cristianisme nou. 
 Jo diria que l'esperança cristiana només la coneixen els qui caminen rere els passos de 

Jesús. Són ells, els qui poden "proclamar l'evangeli a tota la creació" 
 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 Maig 2021: 
Dimarts, dia 11 ...    Jornada Diocesana de Preveres i Diaques, (Via telemàtica) 

Diumenge, dia 16    Santa  Margarida de Bianya: Festa Major en record i en honor de Sant Isidre. 

 Celebrarem la Missa, a 2/4 d'11h del matí. (No hi ha Festa Major, però sí que podem celebrar la 

 Missa a la nostra catedral de Santa Margarida. És l'únic acte que tothom hi pot participar. 

Dissabte, dia 22 ....  Castellfollit de la Roca: Avui, no hi haurà Missa anticipada. En atenció a la Festa de 

 demà, diumenge. 

Diumenge, dia 23 .. Castellfollit de la Roca: Festa de la Germandat. Missa a 2/4 d'11h del matí. 

 Litúrgicament, avui és la Festa de la Pentecosta. 

Diumenge, dia 30 .. Sant Martí de Capsec: A la 1h del migdia, batejarem a Alexia Robredo i Berga. 

 
 

Va néixer a Madrid el 1095. Es casa a Torrelaguna 
amb Maria Toribia de Uceda. Tenen un fill. Treballa 
per a Iván de Vargas en terres de Carabanchel Bajo i 
de Getafe al costat del Manzanares i del Jarama. 
És un sant senzill, tot simplicitat. Patró dels 
treballadors del camp i dels que cuiden del bestiar. La 
seva virtut, una barreja d'oració, caritat i treball honrat. 
No intenta res extraordinari, però tot ho fa 
extraordinàriament bé. L'any 1170, silenciosament va 
entregar la seva ànima al Senyor. 
Un dels miracles que explica la tradició: Isidre és 
acusat per enveja, d'abandonar el treball per anar a 
missa. Iván de Vargas ho vol comprovar i veu, 
emocionat, com baixen els àngels del cel, i agafen l'arada amb les seves mans. Isidre, és a 
l'Almudena, oint la santa Missa... 
El dia 12 de maig de 1622, Gregori XV el canonitzava amb tres espanyols més: Ignasi de Loyola, 
Francesc Xavier i Teresa de Jesús.  
 

 
  

  
 
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


