
 

 

   

 

 

 
  

     

Dijous, dia 24: Naixement de sant Joan Baptista. 
 

 De nou, és la Festa Major de Sant Joan les Fonts. 
L'any passat, en plena pandèmia, no es va poder celebrar 
res d'especial. Tot estava bloquejat. Tot i això, a 
l'església parroquial de Sant Joan les Fonts, varem 
celebrar una missa en honor del nostre Patró, i pregant 
per persones de les nostres parròquies que, amb aquest 
virus, s'ho han passat malament o hi han deixat la vida. 
 Aquest any, la Festa Major no serà tant descafeïnada 

com la de l'any passat. Per això val la pena d'aprofitar 
tot el que se'ns pugui oferir. Hi haurà molts de canvis, és 
veritat, però visca la festa Major...! 
 Sant Joan, el nostre Patró, és un personatge que de 

sempre ha despertat interès en la història humana. I a on 
trobem el seu perfil? A l'Evangeli, el llibre fonamental 
de la fe, on descobrim el seu naixement, la seva missió i 
la seva mort. 
 Fill de Zacaries i Elisabet, nascut a Judea. Apareix, ja 

adult, a la vora del riu Jordà, on batejarà a les persones 
que esperen el Messies. Joan deia: "Sóc una veu que crida en el desert". Quan se li acostà el 
mateix Jesús, de primer, no el volia pas batejar, perquè considerava que era Jesús que havia 
de batejar-lo a ell. 
A vegades ens conformem amb una vida cristiana poc activa. Si ens convertim, podrem 

acollir a Jesús i comprovarem del que som capaços a la seva ombra. Val la pena. I hem de 
fer el possible per ajudar a tothom que busqui a Jesús, per tal que el pugui trobar. 
 A la Missa solemne del dia de Sant Joan, que presidirà el nostre Bisbe Francesc, no ens 

vindrà gens malament, tant per donar gràcies per totes les situacions bones que ens han 
arribat a casa nostra, com per demanar disculpes per totes aquelles situacions que nosaltres 
haurem provocat, i que potser per culpa nostra, algú n'ha sortit perjudicat. 
 Donem gràcies a Déu. I a Sant Joan demanem-li que ens obtingui el coratge necessari per 

fer que la nostra vida sigui un bon exemple per a la convivència.  
  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 Juny 2021: 

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

  FESTA MAJOR.  

  A les 12h, Missa Solemne 

  amb Ofrena Floral.    

  Església Parroquial. 

  Presidirà la Missa solemne,  

  Mons. Francesc Pardo,  

             Bisbe de Girona.  

  Sentim-nos honorats i agraïts!       

             Bona Festa Major!!! 

 

La Bíblia ens presenta sovint les relacions de parentiu com una font de conflicte. Recordem Caín i Abel o Jacob 

i Esaú. En moltes situacions familiars es manifesta la competivitat, la gelosia, el despit, la traïció o la venjança. 

En canvi, amb el naixement de Joan el Baptista i la seva relació amb Jesús, Déu ens mostra un altre camí que 

ens porta a la reconciliació amb els parents. Així, quan Maria visita Elisabet, Joan salta de goig al seu ventre. El 

dia en què l'Infant ha de ser circumcidat, el pare, Zacaries, ratifica les paraules de la seva esposa respecte el 

nom del seu fill. Jesús s'acosta al Jordà per ser batejat pel seu cosí. Joan reconeix que Jesús és l'Anyell de Déu 

que treu el pecat del món i anima als seus deixebles a seguir-lo. Jesús l'elogia afirmant que no ha nascut de 

mare ningú més gran que ell. Què diferent seria tot si seguíssim el seu exemple! La comunitat familiar està 

cridada a ser un àmbit on es faci present la misericòrdia de Déu. 

Senyor, gràcies pel naixement de Joan el Baptista, un do de la teva misericòrdia capaç de superar les limitacions de la 
natura, l'ancianitat de la seva mare. 
Gràcies per la pregària continuada de Zacaries. Malgrat no tenir el fill que desitjava, continuà sent fidel al seu ministeri 
fins a rebre la visita del teu àngel. Tanmateix, no s'apropià d'aquesta benedicció i acceptà la missió que havies 
encarregat al seu fill. 
A través de la vida de Joan Baptista, Tu ens mostres com les relacions familiars poden ser transformades pel teu Esperit. 
Volem seguir l'exemple d'Elisabet, Zacaries, Josep, Maria, Joan i Jesús i fer present el teu Regne en la nostra família. 
 

   
 
 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


