
 

 

   

 

 

 

  

     
 (Mc 14,12-16.22-26) Jesús convida als seus deixebles a fer el Sopar de Pasqua, recordant 

l'alliberament de l'esclavitud d'Egipte. Era el Sopar de la Pasqua Jueva. I al final d'aquest 
sopar, Jesús es dona als seus d'aquella manera tan planera: "Jesús prengué el pa, digué la 
benedicció, el partí i els el donà. I digué: "Preneu: això és el meu cos". Després prengué una 
copa, digué l'acció de gràcies, els la donà i en begueren tots. Els digué: "Això és la meva 
sang".  
 Precisament avui, que recordem aquesta diada solemne de la donació de Jesús com a 

aliment per a tots, un grup de nens i nenes de les nostres parròquies, celebren la seva 
Primera Comunió. Vol dir, que per primera vegada podran combregar, menjar el cos 
de Jesús, com ho feren els apòstols en aquell extraordinari sopar del primer Dijous 
Sant de la història.  
 
 Uns quans nens i nenes de les nostres 

parròquies, avui reviuen aquell 
sant sopar, participant de la 
mateixa taula de Jesús.  
 Es trobaran formant rotllana a l'entorn de l'altar i participaran per primera vegada en un 

convit, en una missa, que no és altra cosa que participar i reviure vivament, aquell sopar 
amb Jesús. El mateix Jesús estarà present entre nosaltres. Ell ens hi ha convidat. 
 

 Els nens i nenes que fan la seva Primera Comunió són: 
 
  

 
 La festa serà a l'església de l'antic Monestir Romànic de Sant Joan les Fonts, a les 12h. 
  Ben vostre, Mn. Miquel 
 
 
 

Agrupació de Parròquies “Capsacosta”: 

      Dia 6 de Juny de 2021. Solemnitat del Cos i la Sang de Crist. FULL PARROQUIAL. Suplement nº 695  
 

 



 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 Juny 2021: 

Dissabte, dia 5 .. Santa Margarida: A 2/4 d'1h, batejarem en Lluc Rama i Planella. 

Diumenge, dia 6 Avui és la Festa de "Corpus" (del Cos i sang de Crist).  

      Sant Joan les Fonts: A les 12h del migdia, celebrarem la Missa a  

 l'església de l'antic Monestir Romànic, acompanyant els nens i nenes de les nostres  parròquies, 

que celebraran la seva PRIMERA COMUNIÓ.  

 (Atenció: A les 12h, no hi haurà missa a l'església parroquial. Serà al Monestir) 

Dijous, dia 24 ... Sant Joan les Fonts: SANT JOAN BAPTISTA. FESTA MAJOR.  

         A les 12h, Missa Solemne  amb Ofrena Floral. Església Parroquial.        

 

Després de vuit anys del pontificat del Papa Francesc, a ningú li extranya que ens parli de tendresa, per això no 

dubte per indicar la segona qualitat de sant Josep, com a Pare en la tendresa. De fet, Josep va veure progressar 

cada dia "en sabiduria, en estatura i en gràcia davant Déu i dels homes". Com va fer el Senyor amb Israel, així 

Ell "el va ensenyar a caminar, i el prenia en els seus brassos : era per a ell com un pare que aixeca a un nen 

fins a la seva cara, i s'inclina cap ell per a donar-li de menjar". Com indica en la seva carta, el Papa, Jesús va 

veure la tendresa de Déu en Josep: "Com un pare sent tendresa pels seus fills, així el Senyor sent tendresa per 

els que el temen". 

En la nostra vida, moltes vegades pensem que Déu es basa només en la part bona i 

vencedora de nosaltres, quan en realitat la majoria dels seus designis es realitzen a través 

i a pesar de la nostra debilitat; per això, hem d'aprendre a acceptar a través i a pesar de 

la nostra debilitat amb intensa tendresa. 

El Maligne ens fa mirar la nostra fragilitat amb un judici negatiu, mentre que l'Esperit ho 

treu tot a la llum amb tendresa. La tendresa és la millor manera per a tractar allò que és fràgil en nosaltres 

(...) Només la tendresa ens salvarà de l'obra de l'Acusador. Per aquesta raó és important trobar-nos amb la 

Misericòrdia de Déu, especialment en el sagrament de la Reconciliació, tenint una experiència de veritat i 

tendresa. 

Al final, el Papa ens dona dos ensenyaments importants de sant Josep. Ens diu que Josep ens ensenya a tenir fe 

en Déu, afegint-hi a més, creure que Ell pot actuar també a través de les nostres pors, de les nostres fragilitats, 

de les nostres debilitats. I ens ensenya que, en mig de les tempestes d'aquesta vida, no hem de tenir pas por a 

cedir a Déu el timó de la nostra barca. A vegades voldríem tenir-ho tot sota control, però Ell té sempre una 

mirada més amplia.                                                  (Seguirem informant de les meditacions sobre sant Josep) 

 

  

  
 
 Per fer DONATIUS directament a les parròquies, es poden fer ingressos als següents números  
  dels Comptes de CaixaBank, 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


