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 (Lc 3,3-18)(Escrit per Jaume Pedrós, prevere del Bisbat de Lleida i Rector del Seminari Diocesà)  
Pot ser bo, de cara a l'Advent, de fixar la nostra atenció en la predicació de Joan Baptista tal 
com ens la presenta l'evangeli del tercer diumenge d'Advent d'aquest cicle C. Tot i que el 
text només recull els vv.10-18 del capítol 3, seria bo començar a llegir el text a partir del v. 3. 
Joan s'adreça al poble, a la gent senzilla; no hi veiem aquí (com sí trobem a Mateu 3,7) ni 
fariseus, ni saduceus. La seva paraula no parla de teologies sinó que és una predicació 
concreta i clara, que pot entendre tothom. Comença per demanar un baptisme de conversió 
de cara al perdó dels pecats; és a dir, un baptisme unit amb la conversió, amb el canvi de 
mentalitat, amb la reforma de la vida. El baptisme no és simplement un ritus sinó de la 
decisió personal de posar tota la vida de cara a Déu i esperar així el perdó dels pecats. En un 
primer moment parla de preparar el camí del Senyor, omplir les fondalades, abaixar els 
turons... citant Isaïes (40,3-5), un text que evoca no solament la crida a la penitència sinó 
també l'espera activa de la vinguda del Senyor (text molt adient per aquest 
temps). També demana fugir de la còlera que ha de venir, fent fruits dignes 
de conversió. La conversió s'ha de concretar en els fets i no quedar-se en les 
paraules, presumint de tenir a Abraham com a pare (v.8). Un perill no 
fictici. Les paraules són buides si no hi ha un canvi real de vida. 
I ara concreta més el seu missatge: Qui tingui dos vestits que en doni al qui no en té, i el qui 
tingui menjar que el comparteixi també amb els altres. Són elements bàsics: no hem de 
guardar més que el necessari, sigui roba o aliments. No es tracta de pobresa sinó del 
manament de l'amor al pròxim. La reforma de la vida no consisteix en sacrificis expiatoris 
pels pecats o en un sèrie de pràctiques  ascètiques i ni tan sols fugir al desert com fa el mateix 
Joan. És en la vida diària on s'ha de viure la conversió. I ara entren en escena els cobradors 
d'impostos i els soldats preguntant què han de fer? Els obligarà a canviar d'ofici? Joan no 
prohibeix cap professió com sí passava en el judaisme i va passar en l'església posterior. No, 
no es tracta de canviar d'ofici sinó de ser honrats en la seva professió. S'han de limitar a 
cobrar el que està establert, no poden exigir més (és la mala fama que tenien els publicans). I 
els soldats tampoc no han d'arrabassar diners amb amenaces, amb delacions o calúmnies i 
abusant de l'ús de les armes; per tant s'han d'acontentar amb la seva soldada. Complir la 
seva feina amb justícia, sense avarícia, sense espoliar els altres amb el seu poder és el fruit de 
penitència que se'ls demana. Els qui mostren interès per la conversió no són els "especialistes 
de la llei" sinó els titllats habitualment de pecadors. Es que l'anunci de la salvació és per a 
tothom (v.6). Aquesta predicació del Baptista, concreta i clara, és un evangeli, una bona 
notícia (v.18): missatge joiós i estimulant per qualsevol creient. Però encara li manca l'anunci 
pasqual.  BON ADVENT, TOT ESPERANT EL NADAL DEL SENYOR!!! 
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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 Desembre 2021: 

Dissabte, dia 11 .....   Castellfollit de la Roca: A 3/4 de 7h de la tarda, Celebració Penitencial. Després, Missa. 

Diumenge, dia 12 ...  La Canya: A 1/4 de 10h del matí, Celebració Penitencial. Després, la Missa. 

             Sant Joan les Fonts: Avui, la Missa dominical serà a 2/4 d'11, en atenció a Begudà.  

 A 1/4 d'11h (un quart abans) podrem fer la Celebració Penitencial). Després, la Missa. 

             Begudà,Santa Eulàlia: A les 12h del migdia, Missa en honor de la Patrona. Pessebre! 

Dissabte, dia 18 ......  Santa Margarida: A les 12h del migdia, Batejarem la Júlia Isern i Godori. 

             La Canya: Dia de la Mare de Déu d'Esperança. A les 4h de la tarda, celebrarem una 

 Missa a la seva Capella. 

Diumenge, dia 19 ...Sant Joan les Fonts: Avui la Missa serà a 2/4 d'11h, en atenció a l'Aplec de la Mare de 

 Déu d'Esperança, a La Canya. 

            La Canya: APLEC DE LA MARE DE DÉU D'ESPERANÇA.  
 A les 12h del migdia: Ofrena floral i Missa Solemne a l'esplanada de la Capella. Després, Sardanes. 

Dijous, dia 23 .........  La Canya: A les 12h del migdia, Missa amb "La Colla del Dijous", d'Olot. 

Divendres, dia 24 ...  Sant Joan les Fonts: A les 12h de la nit, a l'església del Monestir, MISSA DEL GALL. 

Dissabte, dia 25 ......  Festa de NADAL: Misses: A 2/4 de 10h, a La Canya 

               A 2/4 d'11h, a la Capella dels sants Cosme i Damià, a Begudà. 

               A les 12h, a Castellfollit de la Roca 

Diumenge, dia 26 ..  Sta. Eulàlia de Begudà: A 2/4 d'11h del matí, Sant Esteve. Missa de Nadal.  

Divendres, dia 31 ..  Castellfollit de la Roca: A les 7h de la tarda, Missa anticipada de Cap d'Any. 

  Any 2022, Gener: 

Dissabte, dia 1.......  Sant Martí de Capsec: A 2/4 de 11h del matí, Missa de Cap d'Any 

Diumenge, dia 2 ..   Sant Andreu de Sucarrats: A 2/4 d'11h del matí, Missa de Nadal. 

Dimecres, dia 5 ...   Castellfollit de la Roca: A les 7h de la tarda, Missa anticipada de Reis. 

Dijous, dia 6 .......    Santa Margarida: A 2/4 d'11h del matí, Missa de Nadal. Festa dels Reis. 

Diumenge, dia 9 ..   Sant Pere Despuig: A 2/4 d'11h del matí, Missa de Nadal. 

Diumenge, dia 30    Sant Salvador de Bianya: A 2/4 d'11h del matí, Missa de Nadal.
 

PESSEBRES A LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN LES FONTS 
   Una Bona Notícia: Els Fusters BADOSA, de Begudà, i que viuen a Olot, 

ens han instal·lat dos esplèndids súpers diorames amb bonics Pessebres, 
a l'església parroquial de Sant Joan les Fonts. Moltes Gràcies! 

 
 
 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 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


