
 

 

   

 

 
 
  

     
 (Joan 6,41-51) (Basat en un escrit de José Antonio Pagola)  Jesús discuteix amb un grup 

de jueus. En un determinat moment fa una afirmació de gran importància: "Ningú no pot 
venir a mi si el Pare que m'ha enviat no l'atreu". I més endavant continua dient: "Tots els 
qui escolten el Pare i acullen el seu ensenyament vénen a mi". 
 La incredulitat comença a sorgir en nosaltres des del mateix moment en què comencem a 

organitzar la nostra vida d'esquena a Déu. Així de senzill. Déu va quedant per aquí com 
una cosa poc important que s'arracona en algun lloc oblidat de la nostra vida. Aleshores és 
fàcil viure ignorant Déu.   
 Fins i tot els que ens anomenem creients estem 

perdent la capacitat per a escoltar Déu. No és que 
Déu no parli en el fons de les consciències. És 
que, plens de soroll i autosuficiència, ja no sabem 
percebre la seva presència callada en nosaltres. 
 Aquesta és potser la nostra major tragèdia. 

Estem fent fora Déu del nostre cor. Ens resistim a 
escoltar-ne la crida. Ens amaguem de la seva 
mirada amorosa. Preferim "altres déus" amb els 
quals podem viure de manera més còmoda i 
menys responsable. 
 Tanmateix, sense Déu en el cor quedem com 

perduts. Ja no sabem d'on venim ni cap a on 
anem. No reconeixem què és essencial i què és 
poc important. Ens cansem cercant seguretat i pau, però el nostre cor continua inquiet i 
insegur. 
 Hem oblidat que la pau, la veritat i l'amor es desvetllen en nosaltres quan ens deixem 

guiar per Déu. Tot cobra llavors una nova llum. Tot es comença a veure de manera més 
amable i esperançada. 
 El Concili Vaticà II parla de la "consciència" com "el nucli més secret" de l'ésser humà, el 

"sagrari" en què la persona "se sent tota sola amb Déu", un espai interior on "la veu de Déu 
ressona en el seu recinte més íntim". Baixar fins el fons d'aquesta consciència, per escoltar 
els anhels més nobles del cor, és el camí més senzill per escoltar Déu. Qui escolta aquesta 
veu interior se sentirà atret vers Jesús. 
 I ¿no és això el que tots busquem? 
  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 d'Agost 2021: 
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. Benvingut a la família dels cristians de La Canya. 

 

A Castellfollit de La Roca, queda anul·lada la Festa de Sant Roc, per la pandèmia.  
 

Gràcies, Senyor, perquè ets el pa baixat del cel. 
Ets el nostre aliment en el llarg camí que és la vida. 
En ocasions se'ns fa feixuc seguir endavant. Com el profeta Elies, ens deixem portar per el desànim. 
Per dins pensem: "Ja n'hi ha prou". Però tu ens aculls, et fas càrrec del nostre cansament i envies 
 els teus àngels per auxiliar-nos. 
Sovint són les persones més properes; en ocasions, es tracta de desconeguts que accepten ser 
 instruments de la teva providència. 
Però qui realment ens salva, ens aixeca, ens alimenta, és el Fill. 
Ell s'ofereix, plenament; ens dona la seva paraula, la seva vida, la seva carn, per tal de compartir 
 amb nosaltres el tresor més valuós: la seva relació amb Tu, el seu Pare i també el nostre Pare 
Gràcies per l'Eucaristia, per poder combregar, per alimentar-nos amb el pa del Cel que ens fa 
 experimentar el teu amor. 
 

Pare nostre que esteu en el cel, i també amb nosaltres i en l'interior de totes les coses creades. 
Sigui santificat el vostre nom, pel buf de l'aire i la remor de les aigües, la fecundat de la terra, la bellesa de les valls i de les 
 muntanyes, l'existència de tots els vivents i la dignitat dels éssers humans. 
Vingui a nosaltres el vostre Regne de veritat i de vida, de justícia, d'amor i de pau. 
Faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel: la vostra voluntat de veure feliços tots els vostres fills i filles, i que sigui 
 respectada tota manifestació de vida. 
El nostre pa de cada dia, doneu-nos el dia d'avui perquè, partit i compartit, tothom en tingui el suficient i pugui viure en plenitud. 
Perdoneu les nostres culpes, la nostra manca d'amor pels altres, el nostre afany d'acaparar sense compartir, el nostre individualisme 
 egoista, la nostra explotació de la natura, la nostra manca de cura per les altres espècies i de solidaritat amb les 
 generacions futures. (Continuarà...) 
 

   
 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


