
 

 

   

 

 
 
  

     
 (Marc 9,38-43.45.47-48) (de Comentaris de José Antonio Pagola)  
 Malgrat els esforços de Jesús a ensenyar-los a viure com ell, al servei del regne de Déu, 

fent la vida de les persones més humana, digna i feliç, els deixebles no acaben d'entendre 
l'Esperit que l'anima, el seu amor gran envers els més necessitats i l'orientació profunda de 
la seva vida.  
 El relat de Marc és molt il·luminador. Els deixebles 

informen Jesús d'un fet que els ha molestat molt. Han vist 
un desconegut "expulsant dimonis". Està actuant "en nom de 
Jesús" i en la seva mateixa línia: es dedica a alliberar les 
persones del mal que els impedeix viure de manera humana 
i amb pau. No pensen en l'alegria dels qui són curats. La 
seva actuació els sembla una intrusió que cal tallar. 
 Exposen a Jesús la seva reacció: "Li ho hem volgut 

impedir, perquè no és dels nostres". No els preocupa la salut 
de la gent, sinó el seu prestigi de grup. Ningú no ha de curar 
en el seu nom si no s'adhereix al grup, diuen. 
 Jesús reprova l'actitud dels seus deixebles i es col·loca en una lògica radicalment diferent. 

Ell veu les coses d'una altra manera. El primer i més important no és el creixement del seu 
petit grup, sinó que la salvació de Déu arribi a tot ésser humà, encara que sigui per persones 
que no siguin del mateix grup: "El qui no està contra nosaltres està a favor nostre".  
 Jesús refusa la postura sectària i excloent dels seus deixebles, que només pensen en el seu 

prestigi i creixement, i adopta una actitud oberta i inclusiva en què el primer és alliberar 
l'ésser humà d'allò que l'esclavitza i destrueix. Aquest és l'Esperit que ha d'animar els seus 
veritables seguidors. 
 Fora de l'Església catòlica al món hi ha un nombre incomptable d'homes i dones que fan 

el bé i viuen treballant per una humanitat més digna, més justa i més alliberadora. L'Esperit 
de Jesús és viu en ells. Hem de sentir-los com amics i aliats, no com adversaris. No van 
contra nosaltres, ja que van a favor de l'ésser humà, com anava Jesús.  
 Que diferent que seria el diàleg ecumènic si ens alegréssim de debò de tot el que fan els 

altres cristians en nom de 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 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. 

 

Agenda mes d'Octubre 2021: 
Diumenge, dia 3 .....   Sant Joan les Fonts: Avui la Missa dominical serà a 2/4 d'11h. en atenció a la Festa que 

 es farà a la Capella dels sants Cosme i Damià. 

   Capella dels sants Cosme i Damià: Festa Major. Missa a les 12h del migdia. 

Diumenge, dia 10 ...  Sant Joan les Fonts: A l'església del Monestir i a la 1h del migdia, hi batejarem en Pau 

 Terricabras i Fernández. 

Dissabte, dia 16 ......  Sant Josep Obrer de La Canya: A les 12h, Batejarem la Carla Soto i Sarrats. 

Diumenge, dia 31 ...  Santuari de la Mare de Déu del Collell: Festa de l'Aparició. A les 12h: Missa  solemne 

 cantada per l'Orquestra La Principal d'Olot, presidida per Mons. Francesc Pardo, Bisbe de Girona. 

 Al final de la Missa, Cant dels Goigs. A les 13h... Tres Sardanes al Prat de l'església. Cobla: La 

 Principal d'Olot. (NO HI HAURÀ DINAR  DE GERMANOR) 

 

PREGUEM AMB L'EVANGELI  

Senyor, gràcies per enviar-nos el teu Esperit, per cridar-nos a formar part de l'Església, per fer-
te present a les nostres vides. No volem viure aquest do com un privilegi reservat a uns pocs 
escollits, sinó com un regal que vols compartir amb la humanitat sencera. 
Et demanem perdó perquè  de vegades mirem amb sospita els qui no formen part de la nostra comunitat, ens 
creiem amb el dret de jutjar els qui parles i actuen en el teu nom sense pertànyer al nostre grup. 
No volem ser motiu d'escàndol ni allunyar els qui creuen en Tu simplement perquè no s'ajusten als nostres 
costums. 
Reconeixem que estem ben a prop dels nostres germans de les altres confessions cristianes, dels creients de les 
altres religions, dels qui et busquen amb cor sincer i de tots els teus fills que et necessiten. Perquè qui no està 
contra Tu, està amb Tu. 
 
   
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


