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 A Canà de Galilea, Jesús fa el que coneixem com el seu primer miracle, una manifestació 
de la seva divinitat, que requereix petició, col·laboració i fe. 

 Segons l'evangelista Joan, Jesús va anar realitzant signes per donar a conèixer el misteri 
amagat en la seva persona i per convidar la gent a acollir la força salvadora que portava amb 
ell. L'evangelista parla d'un casament a Canà de Galilea, un petit poble de muntanya, a 15 
quilòmetres de Natzaret. Tanmateix l'escena té un caràcter clarament simbòlic. Ni la dona ni 
l'espòs no tenen rostre: no parlen ni actuen. L'únic important és "un convidat" que s'anomena 
Jesús. Les noces eren a Galilea, la festa més esperada i estimada per la gent del camp. Durant 
diversos dies, familiars i amics acompanyaven els nuvis menjant i bevent amb ells, ballant 
danses de casament i cantant cançons d'amor. Tot d'una, Maria, la mare de Jesús, que també 
hi era convidada, li fa notar una cosa terrible al seu Fill: "No tenen vi". ¿Com s'ho faran per 
continuar cantant i ballant?  
 El vi és indispensable en una festa de casament. Per aquella 
gent, el vi era, a més, el símbol més expressiu de l'amor i 
l'alegria. Ho deia la tradició: "El vi alegra el cor". Ho cantava la 
núvia al seu estimat en un preciós cant d'amor: "Les teves 
carícies són més dolces que el vi". ¿Què pot ser un casament 
sense alegria i sense amor? ¿Què es pot celebrar amb el cor trist 
i buit d'amor? 
 Al pati de la casa hi ha "sis piques de pedra". Són enormes. 
Eren "allà", de manera fixa. S'hi guarda l'"aigua" per a les 
purificacions. Representen la pietat religiosa d'aquells pagesos que intenten viure "purs" 
davant Déu. Jesús transforma l'aigua en vi. La seva intervenció introduirà amor i alegria en 
aquella religió. Aquesta és la seva primera aportació. 
 Les noces, expressió de l'aliança de Déu amb el poble, el banquet és expressió de 
generositat i el vi nou, de joia desbordant. És impressionant  pensar que la vida pública de 
Jesús comença amb una festa, amb una celebració. Ens fa pensar que el nostre testimoni ha de 
començar sempre amb alegria. 
 La presència amagada i sempre càlida de la bona Mare en els moments importants, és per 
a nosaltres un model d'aprenentatge per la seva actitud de confiança i espera activa davant la 
resposta de Jesús: "encara no és la meva hora". A nosaltres ens mou al compromís d'actuar a 
la manera de Déu; a respondre a les necessitats dels altres amb una generositat desbordant, 
inesperada i que superi tota expectativa. Donem als altres del nostre bon vi...  
 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 Gener 2022: 
Diumenge, dia 30    Sant Salvador de Bianya: A 2/4 d'11h del matí, Missa de Nadal. 

 

Preguem amb l'Evangeli 

Ens manca vi, Senyor!  
Però anem tan atabalats atenent a tantes coses, compromisos i persones 
que ni ens adonem de la manca del vi de l'alegria en la nostra vida, i 
malgrat que intuïm que pot canviar el to de la celebració, seguim 
amb l'enrenou de fer i fer tantes coses, que no ens adonem que 
perdem el gust de la teva presència. 
Ens manca vi, Senyor!   
Però ens regales una Mare atenta a les nostres necessitats que, a cau 
d'orella i discretament, t'ho recorda, perquè com a bona mare ens 
cuida i vol que no patim la mancança de la teva presència en les 
nostres vides. 
Tu no pots estar-te de la pregària d'una mare, i quan ho creus necessari, 
obres en nosaltres el miracle de l'abundància i ens sadolles amb gestos 
que ens renoven i transformen. 
Això sí, ens fas saber que hem de posar-nos al servei, omplir amb el nostre esforç els càntirs i tenir plena 
confiança. 
Ens manca vi, Senyor! 
Però et donem gràcies, perquè ens ensenyes en la realitat de cada dia que cal refermar el pas i ser portadors 
d'aigua, que per gràcia teva podrà esdevenir vi si caminem en la veritat, atents a les necessitats dels altres, 
donant-nos aquí i ara, sense malbaratar el temps ni les oportunitats, entusiasmats per la vida i gaudint de 
cada germà i de tots els que ens regales per a celebrar la vida. 
 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


