
 

 

   

 

 
 

  

     
 (Marc 8,27-35) De vegades estem tan capficats en les nostres preocupacions que no ens 

adonem del dolor dels altres. Jesús sabia que el buscaven. Volia passar desapercebut per la 
gent dels pobles. Compartia els seus problemes amb els que tenia més a prop, els deixebles. 
I els explicava tot el que havia de venir. Patiria, moriria a la creu i al tercer dia ressuscitaria...  
 Al final hi haurà "resurrecció", però, encara que sembli increïble, Jesús "serà crucificat". 

Els seus seguidors més directes ho han de saber. I tanmateix no l'entenen. Els fa por fins de 
preguntar-li-ho. Ells continuen pensant que Jesús els aportarà glòria, poder i honor. No 
pensen altra cosa. En arribar a casa, a Cafarnaüm, Jesús els fa una sola pregunta: "¿De què 
discutíeu pel camí?" Guarden silenci. Els fa vergonya dir-li'n la veritat. Mentre Jesús els 
parla de lliurament i fidelitat, ells pensen en qui en serà el més important. En realitat el que 
encara els mou és la ambició i la vanitat: ser superiors als altres...  
 L'Església ha de renunciar a privilegis multiseculars, o 

ha de buscar "poder social"?... 
 Davant el silenci dels seus deixebles, Jesús s'asseu i els 

crida. Té gran interès a ser escoltat. Allò que dirà no ha 
de ser oblidat: Els diu: "Qui vulgui ser el primer, que 
sigui l'últim de tots i el servidor de tots". Al seu 
moviment no cal mirar tant els qui ocupen els primers 
llocs i tenen renom, títols i honors. D'importants en són 
els qui, sense pensar gaire en llur prestigi o reputació 
personals, es dediquen sense ambicions i amb total 
llibertat a servir, col·laborar i contribuir al projecte de 
Jesús. No ens n'oblidem: l'important no és quedar bé, 
sinó fer el bé, seguint Jesús. 
 Els proposà un exemple ben clar amb un dels 

col·lectius socials que menys importància tenia en aquella 
època: els nens. Qui acull un d'aquests petits, acull al mateix Jesús i, a la vegada, a Qui l'ha 
enviat. D'aquesta manera es farà present quan ja no hi sigui físicament entre ells. 
 Encara que la societat no sàpiga valorar i agrair degudament la feina callada de tants 

d'educadors que es desgasten la vida, les forces i els nervis vora els nens i nenes, ells i elles 
han de saber que la seva tasca, quan és realitzada responsablement, és una de les més grans 
per a la construcció d'un poble. I els qui ho fan des d'una actitud cristiana han de recordar 
que "qui acull un nen en nom de Jesús, acull Jesús".  
  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 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. 

Dissabte, dia 25 ....  Sant Salvador de Bianya: A les 12h del migdia, batejarem la Sabina Serrat i Font. 

Diumenge, dia 26 .  Santa Eulàlia de Begudà: A la 1h del migdia, batejarem la Mercè Batlle i Palomeras. 

 

 

 

VULL FER UN POEMA ALS AVIS i ÀVIES. (Miquel Vall-llosera i Demiquels) 

 

Vull fer-vos un poema alegre i clar 

amb gràcies d'una bella harmonia, 

que deixi gronxar-nos alegria, 

amor, flors, simpatia i benestar. 

 

Vull fer-vos un poema on tot s'hi escau. 

Heu assolit una edat madura 

amb dificultats i lleial bravura: 

a la terra, a la fàbrica i amb pau. 

 

Vull fer-vos un poema amb flaires. 

Vostres futeses de cada dia 

siguin una bella poesia, 

que s'escampi per mar i aires. 

 

 

Vull fer-vos un poema ple d'amor. 

Vostra vida ha estat un jardí de flors, 

penes, alegries, i també plors. 

Contents: els fills us han donat el cor. 

 

Vull fer-vos un poema celestial. 

Heu rebut benediccions divines, 

en aquestes terres garrotxines. 

Donem-ne gràcies amb gest amical. 

 

Jo volia fer-vos un poema 

avui que és dia joliu i escaient. 

De sobte he descobert molt complaent: 

Vosaltres sou el millor poema! 

 

   
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


