
 

 

   

 

 
 
  

     
 (Marc 8,27-35) (de Comentaris de José Antonio Pagola)  
 Probablement des que s'han unit a Jesús, els apòstols i deixebles viuen interrogant-se 

sobre la seva identitat del Mestre. Allò que els sorprèn més és l'autoritat en què parla, la 
força en què guareix els malalts i l'amor en què ofereix el perdó de Déu als pecadors. ¿Qui és 
aquest home en qui senten tan present i proper Déu, com Amic de la vida i del perdó? 
 Entre la gent que no ha conviscut amb ell corre tota mena de rumors, però a Jesús li 

interessa la posició dels seus deixebles: "I vosaltres qui dieu que sóc, jo? No basta que entre 
ells hi hagi opinions diferents poc o molt encertades. Cal que els qui s'han compromès amb 
la seva causa reconeguin el misteri que s'hi enclou. Si no és així, ¿qui en mantindrà viu el 
missatge? ¿Què se'n farà, del seu projecte del Regne de Déu? ¿En què acabarà aquell grup 
que ell tracta d'engegar?   
 La qüestió és vital per als seus deixebles. Els afecta 

radicalment. No és possible de seguir Jesús de manera 
inconscient i lleugera. L'han de conèixer més 
pregonament a cada vegada. Pere, recollint les 
experiències que han viscut vora seu fins aquest 
moment, li respon en nom de tots: "Tu ets el Messies". 
 La confessió de Pere és limitada encara. Els deixebles 

no coneixen en aquell moment la crucifixió de Jesús a 
mans dels seus adversaris. No poden ni sospitar que 
serà ressuscitat pel Pare com a Fill estimat. No 
coneixen les experiències que els permetran de copsar 
millor allò que s'hi enclou. Només seguint-lo de prop, 
a poc a poc, l'aniran descobrint amb fe creixent. 
 Per als cristians és vital reconèixer i confessar a cada 

cop amb més fondària el misteri de Jesús, el Crist. I per a conèixer i confessar Jesucrist, no 
basta,  a omplir-se la boca amb mots cristològics admirables. Cal seguir-lo de prop i 
col·laborar amb ell de dia en dia. Aquesta és la tasca principal que hem de promoure en els 
grups i comunitats cristianes. 
 Proclamem que "Jesús és la Paraula de Déu feta carn", és a dir: Déu, parlant-nos en els 

gestos, les paraules i tota la vida de Jesús. Si és així, ¿per què dediquem tan poc temps a 
llegir, meditar i practicar l'evangeli? ¿Per què escoltem tants de missatges, consignes i 
magisteris abans que la seva paraula senzilla i inconfusible?  
  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 Setembre 2021: 

Dissabte, dia 11 ....  

Dissabte, dia 18 ....  Castellfollit de la Roca: Avui no hi haurà Missa. Passa a demà, dia 19, a les 10,30h. 

Diumenge, dia 19 .  Castellfollit de la Roca: Festa de la Gent Gran. Missa solemne a 2/4 d'11h del matí. 

           Girona: El Seminarista Edgar Jaulent Martínez, a les 6h de la tarda, i a la Catedral de 

 Girona, serà ordenat de Diaca pel nostre Bisbe Francesc. Ja Diaca, vindrà a ajudar les parròquies d'Olot, 

 tot esperant la ordenació Sacerdotal. Llavors, tindrem un nou capellà a la zona d'Olot. 

Divendres, dia 24 .. Barcelona: Festa de la Mare de Déu de La Mercè, Patrona de la ciutat. 

Diumenge, dia 26 . Sant Joan les Fonts: Avui, la Missa dominical a la Parròquia, serà a 2/4 d'11h del matí, ja 

 que a les 12h es celebrarà la Missa de Festa Major a la Capella dels Sants Cosme i Damià. 

          Capella dels Sants Cosme i Damià: A les 12h del migdia, Missa de Festa Major. 

          Santa Eulàlia de Begudà: A la 1h del migdia, batejarem la Mercè Batlle i Palomeras. 

 
PREGUEM AMB L'EVANGELI  

Senyor, com els teus deixebles, confessem que ets els Messies, el Fill de Déu viu. Però també ens costa d'entendre 
que, tot i ser tan poderós, hagis de patir la condemna d'aquest món. La nostra mentalitat triomfalista no accepta 
una feblesa que no defuig el sofriment. 
Que el teu Esperit ens faci humils per no caure en la temptació de pensar que, si les coses no són com esperàvem. 
és perquè t'has equivocat en els teus designis. 
Gràcies per ensenyar-nos a afrontar les contrarietats de la existència confiant que Déu ens acompanya i ens 
defensa dels enemics. 
Malgrat saber que no ho acabem d'entendre, ens has obert el teu cor i ens has parlat clar per tal que,  quan vinguin 
les dificultats, no ens enfonsem i confiem en un Déu que ens vol rescatar. 
Ens ofereixes una nova vida que implica renunciar als nostres interessos i obrir-nos a la teva salvació. 
Et donem gràcies per totes les persones que cada dia acullen la teva Paraula i perden la seva vida per l'Evangeli. 

CANÇONS: Escolta-ho en el vent (Bod Dylan) 

Per quants carrers l'home haurà de passar / abans que se'l vulgui escoltar. 

Diguem quants mars li caldrà travessar / abans de poder descansar. 

Fins quan les bombes hauran d'esclatar / abans que no en quedi cap.  

Això, amic meu, tan sols ho sap el vent; escolta la resposta dins el vent. (bis) 

Quants cops haurà l'home de mirar amunt / per tal de poder veure el cel. 

Quantes orelles haurà de tenir / abans de sentir plorar el món. 

Quantes morts veurà al seu entorn / per saber que ha mort massa gent. 

Això, amic meu, tan sols ho sap el vent; escolta la resposta dins el vent. (bis) 

   
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


