
 

 

   

 

 
 
  

     
 (Joan 6,60-69) (Basat en un escrit de José Antonio Pagola)   
 Segons l'evangelista Joan, Jesús resumeix així la crisi que s'està creant en el seu grup: "Les 

paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. Però entre vosaltres n'hi ha alguns que no 
creuen". És cert.  Jesús introdueix  en els qui el segueixen un esperit nou; les seves paraules 
comuniquen vida; el programa que 
proposa pot generar un moviment capaç 
d'orientar el món cap a una vida més 
digna i plena.  
 Ara bé, pel sol fet d'estar en el seu 

grup, la fe no està garantida. N'hi ha que 
es resisteixen  a acceptar el seu esperit i la 
seva vida. La seva presència en el 
moviment de Jesús és aparent, la seva fe 
en ell no és real. La veritable crisi a 
l'interior del cristianisme sempre és 
aquesta: creiem o no creiem en Jesús? El 
narrador diu que "des d'aquell moment, 
molts dels seus deixebles es van fer enrere 
i ja no anaven més amb ell". En la crisi es 
revela qui són els veritables seguidors de 
Jesús. L'opció decisiva sempre és aquesta: qui es fa enrere i qui roman amb ell, identificats 
amb el seu esperit i la seva vida? 
 El grup comença a disminuir. Jesús no s'irrita, no pronuncia cap judici contra ningú. 

Només fa una pregunta als qui s'han quedat al seu costat: "També vosaltres em voleu 
deixar?". És la pregunta que ens fa avui als qui continuem dins l'Església: Què volem 
nosaltres? Per què ens hem quedat? És per seguir Jesús, acollint el seu esperit i vivint el seu 
estil? És per treballar en el seu projecte? 
 La resposta de Pere és exemplar: "Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna". 

Els qui es queden ho han de fer per Jesús. Només per Jesús. Per res més. Es comprometen 
amb ell. L'únic motiu per a romandre en el seu grup és ell. Ningú més.  
 Per molt dolorosa que ens sembli, la crisi actual serà positiva si els que ens quedem dins 

l'Església, molts o pocs, ens anem convertint en deixebles de Jesús, és a dir, en homes i 
dones que vivim de les seves paraules de vida. 
  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: 
Dimecres, dia 25 . .  Santa Pau: Santuari de la Mare de Déu dels Arcs. Missa a les 9h. del matí. 

Dijous, dia 26 . . . .   Santa Pau: Santuari de la Mare de Déu dels Arcs. Missa a les 9h. del matí. 

Divendres, dia 27 .   Santa Pau: Santuari de la Mare de Déu dels Arcs. Missa a les 9h. del matí. 

Diumenge, dia 29 .   Santa Pau: Santuari de la Mare de Déu dels Arcs. APLEC. Missa a les 12h del migdia. 

 NOTA: No hi hauran sardanes ni actes festius a causa del coronavirus. 

            

Agenda mes de Setembre 2021: 
Diumenge, dia 5 ..  Sant Salvador de Bianya: La nena MARINA FERNÁNDEZ i TRIADÚ, de La Vall de 

 Bianya, celebrarà la seva Primera Comunió a la Missa que celebrarem a Sant Salvador de Bianya, a 

 2/4 d'11h del matí. Suposo que tothom sap que la Marina no va poder fer la Primera Comunió amb els 

 seus companys i companyes, per culpa del fatídic virus. A aquesta missa, tothom hi és convidat. 

Dimecres, dia 8 ...  Olot: Mare de Déu del Tura: La Missa Concelebrada, presidida pel Bisbe de Girona, 

 en honor de la Mare de Déu del Tura, serà a les 11h del matí, a l'església de Sant Esteve, no al 

 Santuari, per raons  de seguretat. 

 

Mare: Per què teniu aquest posat trist? Per què vetlleu el 

 vostre Fill mort? per què ploreu tan trista sort si ja ho 

 sabeu que  és viu el Crist? 

Serà que amb la vostra actitud ens voleu donar una lliçó 

 d'amor, de  tendresa, preocupació pels menuts, pels 

 grans i la joventut? 

Sabem prou bé de la nostra sedició. Som fràgils i ens podem 

 trencar; ens fa basarda l'estimar i actuem per ambició. 

Mare dels Arcs: trenqueu les cadenes que ens lliguen al mal. 

Doneu-nos la il·lusió com cal per superar les nostres penes. 

Feu que Santa Pau, el vostre poble, superi les dificultats, 

 uneixi les enemistats i siguem de cor ben noble. 

I quan arribi el final del viure que Jesús a tots ens cridarà, 

 Mare dels Arcs, sigueu-hi allà per capgirar tristor en 

somriure. 
   
 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


