
 

 

   

 

 

 
  

     
 
 (Marc 6,30-34) Jesús ho vivia tot des de la compassió. Era la seva manera de ser, la seva 

primera reacció davant les persones. No sabia mirar ningú amb indiferència. No soportava 
veure les persones a patir. Era quelcom superior a les seves forces. Així fou recordat per les 
primeres generacions cristianes. 
 Però els evangelistes encara diuen més coses. Jesús no es commou sols per les persones 

concretes que es troba pel camí: els malalts que el cerquen, els indesitjables que se li acosten, 
els nens que ningú no abraça. Sent compassió envers la multitud de gent que viu 
desorientada i no té qui la guiï i l'alimenti.   
 L'evangelista Marc descriu allò que s'esdevingué en 

alguna ocasió vora el llac de Galilea. De tots els pobles 
n'arribaren corrents a l' indret a on desembarcava Jesús. En 
veure tota aquella gent, Jesús reacciona com sempre: "En 
sentí compassió perquè anaven com ovelles sense pastor". 
 Es recorden les paraules pronunciades pel profeta 

Ezequiel sis segles abans: el poble de Déu hi ha ovelles que 
viuen sense pastor: ovelles "febles" que ningú no conforta; 
ovelles "malaltes" que ningú no cura; ovelles "ferides" que 
ningú li posa venes. També hi ha ovelles "esgarriades" a qui 
ningú no s'acosta i ovelles "perdudes" que ningú cerca 
(Ezequiel 34). 
 Mentre nosaltres analitzem les causes del deteriorament 

social i de la crisi eclesial; mentre discutim sobre la posició que l'Església ha de prendre de 
prendre dins una societat secularitzada; mentre ens desqualifiquem els uns als altres, hi ha 
entre nosaltres moltes, moltíssimes "ovelles sense pastor". 
 Gent sola que ningú no té temps d'escoltar. Esposes i esposos que sofreixen impotents i 

sense gens d'ajuda l'enfonsament del se amor. Joves que avorten pressionades per la por i la 
inseguretat, sense el suport i la comprensió de ningú. Persones que sofreixen secretament la 
seva incapacitat per a sortir d'una vida indigna. Allunyats que desitgen revifar la seva fe i 
no saben a qui han d'acudir. ¿Qui despertarà entre nosaltres la compassió? ¿Qui donarà a 
l'Església un rostre més semblant al de Jesús? ¿Qui ens ensenyarà a mirar com ell? 
 Un dia, el rostre d'aquesta Església canviarà. Aprendrà a actuar amb més compassió; 

s'oblidarà dels seus propis discursos i escoltarà el sofriment de la gent. Jesús té força per a 
transformar-nos i renovar-nos els cors i les comunitats. Hem de tornar a ell. 
  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 Juliol 2021: 

Diumenge, dia 25. Santa Eulàlia de Begudà. Festa Major.  

 A 2/4 d'11h del matí, Missa solemne.  

 Ens hi acompanyarà amb els seus cants,  

 la Coral POLÍGALA.   

 Seguidament, Ball dels Capgrossos de Begudà.  

 

 

Agenda mes d'Agost 2021: 
Diumenge, dia 1 … Sant Martí de Capsec: Festa en honor de 

 Sant Roc. Missa a 2/4 d'11h. del matí. 

Diumenge, dia 15 .  Sant Martí del Clot: Festa de l'Assumpció de 

 Maria. Missa a 2/4 d'11h. del matí. 

           Sant Josep Obrer de La Canya: A la 1h del 

 migdia, batejarem el nen Marc Mendoza i Burrueco. 

Diumenge, dia 22 .  Sant Joan les Fonts: A la 1h del migdia, i a l'església de l'Antic Monestir, batejarem en 

 Jordi Rubio i Fortuny. 

 

Gràcies, Jesús, per apiadar-te de nosaltres i fer de bon pastor. 
Sense Tu estem desorientats i ens sentim vulnerables davant dels qui es volen aprofitar de la nostra 
 indigència. 
Tu ens vols agrupar per fer comunitat. Dispersats, ens sentim sols, dividits, enfrontats, aïllats. 
Volem anar a la nostra, però ens perdem, no trobem el camí i acabem passant gana o exposats als 
 pitjors perills. 
En canvi Tu ens crides pel nostre nom, ens aplegues al teu voltant, ens guies per camins segurs, 
 ens condueixes a llocs tranquils per reposar, ens portes a prats deliciosos per alimentar-nos, 
 pares la taula eucarística davant nostre, omples el nostre cor a vessar, ens protegeixes dels 
 adversaris, ens reconcilies amb els nostres germans. 
Al teu costat, ningú no ens tornarà a fer por, ni a esfereir-nos, ni ens mancarà res. 
Gràcies per compadir-te de nosaltres i decidir posar-te al capdavant del ramat, encara que això et 
 costi la vida. 
 
   
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


