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 (Lc 1,1-4;4,14-21)(La Missa de cada dia).  Comencem avui la lectura de l'Evangeli de 
Lluc que ens acompanyarà al llarg d'aquest any litúrgic. Lluc posseïa una cultura molt àmplia; 
era metge, gran observador i molt sensible a la bellesa. Molts el defineixen com un artista de 
la paraula, ja que descriu amb molta cura totes les accions de Jesús i subratlla sempre la força 
alliberadora del missatge evangèlic per als pobres. 
 Lluc ens situa al començament de la predicació de Jesús en la seva pròpia terra de Galilea, 
en el seu Natzaret de la infància que l'ha vist créixer. El presenta llegint i comentant la 
Sagrada Escriptura en la sinagoga.   
 Una de les accions més destacades de Jesús va 
ser l'ensenyament. Jesús, conegut de tots els de 
Natzaret, trenca el seu aparent anonimat i comenta 
les escriptures com un mestre, proclamant que les 
promeses de Déu són ja realitat en Ell i que ha 
arribat l'hora de l'alliberament dels oprimits, la 
bonança per als pobres i la llum per als cecs. 
Aquestes paraules van despertar en els cors dels qui 
ho escoltaven joia i sorpresa en un primer moment, 
desconfiança després, fins a arribar en alguns a la 
indignació contra la seva persona. 
 A Lluc li agrada fer ús de l'adverbi "avui", ja 
que vol insistir en el fet que Crist és l'actualitat. 
Jesús ve a dir-nos també avui a nosaltres que Déu és el nostre Pare i que el seu amor és 
incondicional.  
 L'opció de Jesús pels pobres i més necessitats no és beneficència, ni assistencialisme. És 
lluitar perquè la vida humana es desenvolupi més d'acord amb el projecte de Déu. I la nostra 
tasca ha de ser portar una bona nova d'alliberament als aturats, als marginats, als 
menyspreats, i a tots aquells que es troben en el món del dolor per culpa dels insolidaris i 
egoistes. 
 Lluc, que és l'evangelista que més parla de Maria, situa en els seus llavis les paraules del 
Magnificat on diu que Déu "omple de bens els pobres i als rics els deixa sense res..." Si volem 
treballar en el projecte de Déu, la nostra tasca és col·laborar perquè aquestes paraules es 
compleixen plenament. 
 Que Maria ens ajudi en aquesta missió. 
 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. 

 

Agenda mes de Febrer 2022: 
Diumenge, dia 6 … Santa Margarida de Bianya: En motiu de celebrar-se a Bianya la FIRA DEL FARRO,  

 celebrarem la Missa dominical a 2/4 d'11h del matí, a l'església de Santa Margarida. 

Diumenge, dia 13 . Diada de Mans Unides. A totes les misses, Col·lecta Extraordinària. 

 

Preguem amb l'Evangeli 

Estem cridats a alliberar-nos de tot allò que ens esclavitza: el consumisme, la superficialitat, la indiferència, 
les falses aparences que ens fan perdre la nostra identitat. 
Estem cridats a ser llum de veritat per damunt d'unes lluminàries d'espectacles i aparadors que ens 
distorsionen la mirada i deformen la realitat fent-nos 
caminar maldestrament com si ho féssim a les fosques. 
Estem cridats a no excloure ningú ni deixar enrere els 
petits, els pobres, els qui pateixen, no oblidar-los, no 
convertir-los en una estadística ni reduir-los a un breu 
esment en les xarxes socials. 
Que no ens excusem en falses modèsties ni escoltem 
les veus que ens volen fer creure que és poc el que 
podem fer.   
Que no tinguem por de preguntar-nos quina és la 
nostra missió en aquest món, quin és el compromís 
personal que hem de dur a terme. 
Que no ens deixem atabalar pel ritme accelerat de la 
vida, per les promeses imposades que ens impedeixen 
de veure la nostra vida en el seu veritable sentit i 
profunditat. 
Tots som cos, tos som membres. Tots som germans. 
Ajuda'ns, Senyor, a descobrir el nostre do-carisma, 
perquè el fem créixer i el posem al servei dels altres 
perquè entre tots fem de l'avui un temps de gràcia. 

 
 
 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 


