
 

 

   

 

 

 
  

     
 
 (Mt 20,20-28) L'apòstol Jaume és una figura cabdal en el Nou Testament. Decidí seguir 

Jesús juntament amb el seu germà Joan, però potser la seva motivació no era l'adequada. 
Esperava aconseguir algun benefici de la seva proximitat amb el Mestre. Va pujar al Tabor 
amb Pere i Joan i va contemplar Jesús transfigurat. Ara bé, després s'adormí amb els seus 
companys en la nit de Getsemaní. Volia gaudir de privilegis de la victòria; tanmateix 
necessitava descobrir la seva feblesa. S'havia d'adonar que era una fràgil terrissa de fang tot i 
contenir un gran tresor: el coneixement de Jesús. Les experiències del Tabor i Getsemaní 
modelaren aquest fang per preparar-lo per ser testimoni de la resurrecció de Jesús. Així 
Jaume, malgrat la seva feblesa i els seus defectes, acompanyà Jesús fins al final i va 
esdevenir un dels primers màrtirs. Visitar la seva tomba a Sant Jaume de Compostela, així 
com fer la peregrinació en aquest camí tan popular, ens pot ajudar a seguir Jesús, conscients 
de les nostres imperfeccions, però convençuts de l'esperança que brolla de la vida  en Crist. 
 Al llarg de tot l'any litúrgic, celebrem que Jesucrist ens ha salvat. Cada diumenge fem 

memòria de la resurrecció del Senyor. Però és important recordar que l'Església també 
proclama el misteri pasqual de Jesucrist en el dies natalis dels sants, és a dir,  el dia que 
neixen a la vida eterna amb el lliurament de la seva vida. Ells han sofert amb Crist i han 
estat glorificats amb ell. Entre els sant sobresurten els màrtirs, ocupant un lloc preeminent els 
sants apòstols, que foren posats com a fonament de l'Església i vessaren la sang a imitació 
del seu Mestre i Senyor. 
 Avui celebrem la solemnitat de sant Jaume, el "primer entre els 

apòstols a participar del calze de Crist" i el "primer que va beure el 
calze del Senyor". 
 I precisament avui és la nostra Festa Major de Begudà. Aquest 

any s'escau que és la diada de Sant Jaume, que litúrgicament passa a 
davant de tot.  
 La Comissió de Festes, l'Ajuntament i la Parròquia de Santa 

Eulàlia, s'han posat d'acord perquè la Festa Major brilli en aquest 
últim diumenge de juliol. 
 I, a més, amb una interessant novetat: a l'església, a l'hora de la Missa solemne, ens hi 

acompanyarà amb els seus cants, la Coral Polígala. Seguidament, Ball dels Capgrossos de 
Begudà... (Tota la programació de la festa, en programes a part). 
 A la missa pregarem pels nostres difunts. Ells des del cel ens hi acompanyaran joiosos. I 

tots nosaltres, amb molta esperança, gaudim de la Festa Major!  
  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 l'apòstol Jaume, pel seu testimoni que inclou errors i febleses. 
Però va deixar que l'aixequessis fins lliurar-se plenament a Tu. 
Som terrisses de fang, fràgils, febles, pobres... 
Però Tu ens has triat així per tal que es faci evident com el poder ve de Déu i no pas de les nostres 
 forces, de la nostra intel·ligència ni de les nostres virtuts. 
Som vanitosos, com Jaume, i ens afanyem per seure en els llocs de privilegi. 
Som crítics, com la resta dels apòstols, sempre disposats a acusar els altres, a denunciar la brossa a 
 l'ull del germà sense adonar-nos de la biga que hi ha en el nostre. 
Volem pujar al Tabor per ser especials i ens pot la mandra quan ens hem de posar a servir o a 
 acompanyar el qui pateix. 
Que l'exemple de l'apòstol Jaume ens serveixi per no desanimar-nos quan caiem i per no vantar-nos 
 quan ens aixeques. 
 
   
 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 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


