
 

 

   

 

 
 
  

     
 (Lluc 1-39-56) (Basat en un escrit de P. Jordi M. Bou i Simó)   
 Assumpció. Cel diàfan, d'un blau mai vist. L'hora d'impregnar-se de la divinitat. Total 

imantació de la criatura predilecta. Instants de transparència íntegra. 
 La mirada atenta és allí on la "Dona guarnida de sol", empesa per la força arrabassadora 

de l'Esperit que bull al seu interior, va escalant els cims. Tota la creació s'extasia. Tots 
admirem profundament embadalits la Verge que, tot alenant Déu, es dirigeix cap el desitjat 
Repòs.  Al seu pas tothom s'inclina. Fragàncies tan divines es difonen tot embriagant-nos. 
Com àguila rabent s'enlaira cap als cims. Vol sostingut, vol joiós, vol immortal.   
 Els ulls de l'espòs l'han ferida. Radiant n'és de la rosada celestial. Goig intensíssim 

inunda la seva ànima. La mirada tendra i penetrant de l'Amat la captiva en dolç somni. 
 Fèrtilment ungida pel Bell Amor, Ella se'ns en va. L'anhel del 

seu Cor li fa traspassar el llindar del que és sensible. La nostàlgia 
del bes etern obliga en certa manera al Senyor a anar devers Ella. 
Heus aquí com tot un Déu, encisat de la seva bellesa, surt al seu 
encontre; la ve a buscar. I Ella se'ns en va... i ens deixa sols, orfes. 
 Maria, la nostra Mare, se n'ha anat... No podem ja seguir les 

empremtes de la seva ascensió. Ella, deixant darrera seu tota una 
plèiade d'estels, es perd en l'univers, immensa en la immensitat. 
Oh, quin cel el d'aquest dia!. La veiérem penetrar la regió del més 
enllà. I en el nostre cor nostàlgic es confonien el goig i la tristesa. 
Goig en saber-la feliç... Tristor, ja que ens sentíem molt sols. Però 
no, no ens ha deixat. En veritat, Ella se n'ha anat. Però sempre, 
amb el seu Jesús, ens dona la mà, en les nostres escalades interiors. No permet que el vaixell 
de la nostra vida sotsobri a les envestides del mar blau. Ens convida a estrènyer el seu 
mantell eteri, i a les hores ja no tenim por de la llarga marxa. Ni tan sols per un moment 
ens oblida. Deixa que, agafats als seus braços salvem les dificultats amb les quals l'enemic 
ens escomet sense treva. Aferrats a les fímbries del seu vestit, el comiat al món fal-laç se'ns 
fa més fàcil. En el seu blanc tan pur, la llum sorgeix resplendent, En el seu aspirar la Vida 
sacia el nostre amor. 
 Tot corrent vers la Pàtria, prenem del seu pit la violeta de la humilitat, el lliri de la puresa 

i la rosa de la caritat, i ens les col·loquem en el nostre. I ens obriran el Palau del Rei. 
 Maria, Mare de Déu i Mare nostra, mai no ens abandona ni ens abandonarà. No pot. 

Que no l'abandonem nosaltres...  
  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, per la Verge Maria, que t'acollí en el seu ventre i va esdevenir l'arca de la nova 
 aliança. 
Va posar a la teva disposició el seu cos i la seva sang, perquè creixessis en el seu interior com 
 qualsevol de nosaltres, amb un cos impregnat de les limitacions de la condició humana, però 
 cridat a viure la glòria del cel a través de la resurrecció. 
Tu ens has obert aquest camí d'esperança i la teva Mare t'ha seguit per guiar-nos cap a la plenitud 
 que ens tens preparada. 
 

 
La meva ànima magnifica el Senyor i el magnifica per tot el que hi ha de bo en el món. 
El magnifica pels grans avenços de la ciència que ha portat l'ésser humà fins a la conquesta de l'espai i de la 
 tecnologia, i pel pensament més delicat que surt del cor de qualsevol persona honrada. 
El magnifica per les grans organitzacions productores de treball i de riquesa en la humanitat, i per la guspira 
 més insignificant d'amor gratuït que batega a l'interior dels homes i dones sants i santes. 
El magnifica per la força creadora que Déu ha posat en cadascú, i perquè tots som capaços d'acollir els més 
 petits i marginats amb una estimació sense fi. 
Magnifica el Senyor perquè encara hi ha persones que viuen la Fe amb profunditat, i perquè sense fer soroll la 
 van transmetent de generació en generació... 
 

Així com nosaltres perdonem  els qui ens ofenen, cercant la reconciliació per la justícia i la pau. 
No ens deixeu caure en la temptació  de donar-vos l'esquena, d'ignorar els germans o germanes, d'oblidar o descartar els pobres, de 
 convertir la cura de la creació en abús i explotació. 
I deslliureu-nos del mal,  el mal de destruir o maltractar la vida de cada ésser, l'harmonia de l'Univers. 
 

   
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


