
 

 

   
 

 

 
 

 
(Mc 12,38-44) Jesús posa com a model de generositat una vídua que dona el poc que té, 

tal com va fer una dona de Sarepta amb el profeta Elies. Sovint, els que menys tenen, són 
més capaços d'actuar solidàriament, perquè viuen en carn pròpia els efectes de la pobresa i 
senten empatia envers qui pateix com ells. 

   

 

 El proper Diumenge, dia 14, és el que es dedica a la economia de l'Església Diocesana i 
Parroquial. És el Diumenge que en diem de GERMANOR.   
 La Comunitat parroquial viu en comunió de persones i també en 

comunió de bens. Ens diu el nostre bisbe en el Full Parroquial 
d'avui: "És veritat que l'aportació econòmica de "la creueta" a la 
declaració de la renda és molt necessària, però de cap manera és 
suficient. Necessitem la col·laboració de tots per disposar d'una 
economia prou sòlida que ens permeti viure les celebracions en 
temples dignes i acollidors; per assumir la retribució dels preveres i 
altres treballadors al servei de tots; per oferir propostes de formació; 
per acollir als qui més ho necessiten; per estar al costat dels qui 
sofreixen. Per això comptem amb les col·lectes de cada diumenge, 
els donatius i amb la col·lecta de la diada de germanor per al fons 
comú diocesà". 

 "Tots estimem les nostres parròquies, tots desitgem que estiguin en condicions per a les 
celebracions habituals i per a d'altres moments -joiosos o difícils- de la vida". 
 "Soc molt conscient del moment de crisi econòmica que vivim, de l'afebliment dels 

recursos de moltes famílies. Tanmateix, estic convençut que la necessitat augmenta la 
generositat, més que afeblir-la. Que cadascú doni els que pugui, però que ho faci amb el 
convenciment que la seva aportació serveix perquè l'Església contribueixi a fomentar una 
societat sobre els valors de la justícia, la dignitat humana i la consciència social, i no pas 
sobre l'enriquiment i l'especulació a qualsevol preu i sense cap consideració ètica". 
 "Ens cal atendre en la mesura del possible, les necessitats de les quasi 400 parròquies del 

Bisbat, moltes amb molts pocs fidels i escassos recursos per mantenir-se..." 
El proper Diumenge, doncs, GERMANOR. Col-lecta extraordinària! Sigues generós. 

Sigues generosa! La nostra aportació bàsica al Fons Comú Diocesà 2021, ha de ser de:      
La Canya, 523,00€; Sant Joan les Fonts, 170,00€; i  Castellfollit de la Roca, 448,00€........           

 Ben vostre, Mn. Miquel 
 

Agrupació de Parròquies “Capsacosta”: 
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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 Novembre 2021: 
Dissabte, dia 6 .......  La Canya: A les 12h del migdia, a l'església parroquial de Sant Josep Obrer, celebrarem 

 una Missa pregant per tots els SOCIS del Casal de La Canya que ens han deixat, sobretot en aquest 

 temps de pandèmia. Que Déu els tingui tots i totes a la Glòria.  Després hi haurà un dinar de germanor. 

              Sant Martí de Solamal: Tots Sants. A les 4h de la tarda, Missa i pregària pels difunts 

Diumenge, dia 7 .....  Capsec: Tots Sants. A 2/4 d'11h del matí, Missa i pregària pels difunts. 

Dimarts, dia 9 ....... Sant Josep Obrer de La Canya: Reunió Conjunta dels Arxiprestats de Banyoles i de 

 l'Alt Fluvià. A partir de les 11h del matí. 

Dissabte, dia 13 ......  Sant Andreu de Sucarrats: Tots Sants. A les 4h de la tarda, Missa i pregària  

 pels difunts. 

Diumenge, dia 14 ...  Santa Margarida: Tots Sants. A 2/4 d'11h del matí, Missa i pregària pels difunts. 

Dissabte, dia 20 ......  Sant Martí del Clot: Tots Sants. A les 4h de la tarda, Missa i pregària pels difunts. 

Diumenge, dia 21 ...  Sant Pere Despuig: Tots Sants. A 2/4 d'11h del matí, Missa i pregària pels difunts. 

Diumenge, dia 28 ...  Sant Salvador de Bianya: Tots Sants. A 2/4 d'11h del matí, Missa i pregària pels difunts. 

 

   La Canya: Divendres, dia 12 de Novembre, a les 6h de la tarda. 
   Castellfollit de la Roca: Dilluns, dia 15 de Novembre, a 2/4 de 7h de la tarda. 
        
Preguem amb l'Evangeli 
Senyor, sovint som esclaus de les nostres seguretats. 
Ens sentim protegits pels nostres bens materials, per les nostres relacions familiars, per la nostra condició 
social. 
Tu vols que gaudim dels regals de la vida, però ens mostres els perills d'aferrar-nos a tot el que és efímer, de 
posar la nostra felicitat en mans d'allò que caduca. En canvi, ens ensenyes el camí de la generositat. 
Fes que descobrim com hi ha més goig en donar que en rebre. Tu mateix, oferint la teva vida, vas recuperar-
la tot obrint-nos les portes de la salvació. Que sapiguem imitar la generositat de la vídua capaç de 
compartir el que tenia, perquè coneixia la humiliació de la pobresa. 
Que les nostres preguntes no facin que ens oblidem dels famolencs i dels empresonats, dels cecs i dels 
forasters, de les viudes i dels orfes. Així serem veritables imatges del teu amor. 

 
 
 

   
 
 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 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


