
 

 

   

 

 

 
 

explica el que has vist i has sentit 
 LEMA: "Explica...  La Bona Notícia que has experimentat no és per a ser guardada: la vida de Crist 

provoca un agraïment i una alegria que no es pot contenir. El teu testimoni de com el Senyor ha tocat el teu 
cor és important també per a altres. Comparteixo! 

    "...el que has vist i escoltat". La fe t'ha entrat per l'oïda: primer foren els teus pares, després 
potser un sacerdot, un catequista, un professor, un amic... els qui et parlaren de Déu. Després, tu has estat 
creixent "en carn pròpia" la força del seu amor. I també has vist i escoltat el testimonis dels missioners: el 
seu exemple d'entrega ha sacsejat el teu compromís baptismal de ser apòstol generós i alegre de l'Evangeli. 
 CARTELL: *L'ull. ¿Què has vist tu en Crist, en la seva actitud cap a tu mateix, vers, cap els més 

fràgils, cap a tota la humanitat? I Ell, ¿a què t'ha obert els ulls? Una mirada neta ens fa capaços de 
contemplar la bellesa del bé i l'amor de Déu actuant en tants missioners amb les seves obres la misericòrdia 
del Senyor. 
         *L'orella. Déu parla de moltes maneres i som testimonis de que la seva Paraula és 

transformadora. Si escoltar aquesta Paraula t'ha portat del "res va a canviar" al "Les coses poden ser 
diferents", si cada vegada que has escoltat el testimoni d'un missioner t'ha fet vibrar , tu també estàs cridat a 
ser missioner/a d'esperança. 
        *La boca. Ara explica el que Jesús ha fet en tu. Fes-ho amb la teva alegria, els teus gestos, la 

teva ajuda als missioners i a les Esglésies naixents. Porta la Bona Notícia a un món saturat de dolentes 
notícies; fes ressonar la Paraula que emplena de sentit en mig de tantes paraules buides. 
        *I... el nas. Deixa que el teu "olfacte catòlic missioner" t'ajudi a trobar maneres de comunicar 

el bé, des del teu entorn més proper, fins als confins de la terra. 

 OBJECTIUS:  
 +Explicar la feina 

evangelitzadora en els territoris 
de missió i mostrar la vida de 
les comunitats que 
constitueixen les Esglésies 
joves. 
 +Buscar fondos econòmics per mantenir l'Església en els territoris encomanats a la 

Congregació per a la Evangelització dels Pobles. 
 +Fomentar les vocacions missioneres -que no és un problema d'abans sinó d'avui i de 

sempre- així com la formació i la oració missionera de tot el poble de Déu. 
 +Donar a conèixer les Obres Missionals Pontifícies i la seva funció social per a la 

animació i col·laboració missioneres. 
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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 24 ...  DOMUND. Col·lecta Extraordinària a totes les Misses de les parròquies. 

Dimarts, dia 26 .......  Sant Joan les Fonts: A les 11h del matí, Missa a la Residència Geriàtrica Torreblanca. 

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) 

 

  La Canya: Divendres, dia 22 d'Octubre, de 6 a 9 de la tarda. 
  Al Despatx Parroquial de La Canya. 

 La Catequesi començarà el divendres, dia 12 de Novembre, a La Canya... 
 

 

           
Pregària del DOMUND 2021                                                    
Senyor, amb Tu he vist i sentit que les coses poden ser diferents; que el descoratjament i el 
cansament no tenen l'última paraula, perquè Tu no abandones a ningú a la vora del camí. 
Amb Tu he vist i he sentit que Tu vius i vols que jo també visqui, que ets bondat i misericòrdia, i que 
m'envies a compartir aquest anunci -l'anunci més formós- deixant brollar l'alegria amb la qual 
inundes el meu cor. 
Senyor, jo vull ser amor en moviment, com Tu. T'ho prego: posa en marxa al missioner d'esperança 
que porto dins, perquè expliqui allò que he vist i sentit a tots els meus germans del món. 
Amén. 
   
 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


