
 

 

   

 

 
 
  

     
 (Marc 10,2-16) (de Comentaris de José Antonio Pagola)  
 Avui parlarem del divorci, ja que uns fariseus anaren a trobar Jesús per provar-lo i ho 

feren preguntant-li si es podien divorciar de les seves dones. Sabeu el que va respondre Jesús. 
 Algunes parelles consideren que l'amor és cosa espontània. Si brota i roman viu, tot va 

bé. Si es refreda i desapareix, la convivència resulta intolerable. A llavors, el millor és 
separar-se "de manera civilitzada", diuen. 
 No tothom reacciona així. Hi ha parelles que s'adonen 

que ja no s'estimen, però continuen junts, sense que puguin 
explicar-se exactament per què. Només es pregunten fins a 
quan podrà durar aquesta situació.   
 Les situacions són moltes i, sovint, molt doloroses. Dones 

que ploren en secret l'abandonament i humiliació. Esposos 
que s'avorreixen en una relació insuportable. Nens tristos 
que sofreixen el desamor dels seus pares... 
 Aquestes parelles no necessiten una "recepta" per a sortir 

de la situació. Seria massa fàcil. El primer que els hi podem 
oferir és respecte, escolta discreta, ànims per a viure i, 
potser, una paraula lúcida d'orientació. Tanmateix, pot ser 
oportú de recordar alguns passos fonamentals que sempre cal fer. 
 Però amb diàleg no n'hi ha prou. Certes crisis no es resolen sense generositat i esperit de 

noblesa. Si cada u es reclou en una postura d'egoisme mesquí, el conflicte s'agreuja, els 
ànims es crispen i el que un dia fou amor pot esdevenir odi secret i mútua agressivitat. 
 Cal recordar també que l'amor és viu en la vida ordinària i repetida de la quotidianitat. 

Cada dia viscut plegats, cada alegria i cada sofriment compartits, cada problema viscut en 
parella donen consistència real a l'amor. 
 La frase de Jesús: "Allò que Déu ha unit que no ho separi l'home", té exigències molt 

abans que arribi la ruptura, perquè les parelles es van separant a poc a poc, en la vida de 
cada dia. Però aquestes mateixes paraules de Jesús, ¿no ens conviden també d'alguna 
manera a no introduir una separació i una marginació d'aquests germans i germanes que 
pateixen les conseqüències d'aquest fracàs matrimonial? 
  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'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. 

   Santa Margarida de Bianya: A la 1h del migdia, batejarem la Queralt Gelis i Rebollo. 

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) 

 

SANTS COSME I DAMIÀ 

Senyor, com els sants Cosme i Damià, ensenyeu-nos a viure també 

nosaltres, de tot cor, al servei dels pobres i dels febles, els de prop i els 

de lluny, amb la nostra dedicació, amb els nostres diners, amb la 

nostra estimació més seriosa i eficaç.   

 

PREGUEM AMB L'EVANGELI  

Senyor, gràcies perquè no has volgut que estiguem sols. Ens has donat companys i 
companyes amb qui poder compartir el camí de la vida. Homes i dones com nosaltres, carn de la mateixa carn, per sentir-nos 
acompanyats en les nostres dificultats, pors, patiments, angoixes i solituds. 
De vegades caiem en la temptació d'allunyar-nos dels qui has posat al nostre costat, fem cas de les veus que ens empenyen a 
separar-nos dels nostres semblants. Perdona el nostre orgull que ens fa creure que som autosuficients i no necessitem els altres. 
Et presentem els esposos i les esposes. Que sàpiguen veure la seva parella com un do de Déu per ajudar-los i sentir-se estimats. 
Gràcies Senyor per enviar-nos el teu Fill. Compartint la nostra condició humana ens ha obert les portes de la filiació divina. Que tot 
seguint el seu exemple, siguem solidaris amb els nostres germans i no ens desentenguem dels seus problemes. 
 
   
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


