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 (Lc 4,21-30). (Aquesta lectura continua de la del diumenge passat.) 
 Natzaret era un poble petit, perdut entre els turons de la baixa Galilea. Tothom hi coneix 
Jesús: l'han vist jugar i treballar entre ells. La humil sinagoga del poble és plena de familiars i 
veïns. Hi ha els seus amics i amigues de la infància. 
 Quan Jesús es presenta davant d'ells com a "enviat" per Déu als pobres i oprimits, queden 
sorpresos. Els agrada el seu missatge, però no en tenen prou. Demanen que faci entre ells les 
guaricions que, segons diuen, ha fet a Cafarnaum. No volen un "profeta" de Déu, sinó una 
mena de "mag" o "curandero" que doni prestigi al seu poblet. 
 A Jesús no sembla que li sorprengui. Els recorda una dita que quedarà gravada en el 
record dels seus seguidor: "Us asseguro que cap 
profeta no és ben rebut al seu poble". Segons 
Lluc, la incredulitat i el rebuig dels veïns de 
Natzaret van creixent. Al final, "indignats", el 
van "empènyer fora del poble". 
 El refrany de Jesús no és una trivialitat, ja 
que amaga una gran veritat. El "profeta"  ens 
posa davant de la veritat de Déu, posa al 
descobert les nostres mentides i covardies i ens 
crida a un canvi de vida. No és fàcil escoltar el 
seu missatge. Resulta més còmode "empènyer-
lo fora" i oblidar-lo. 
 Els cristians diem coses tan admirables de 
Jesús, que de vegades oblidem la seva dimensió 
de "profeta". Confessem que és "Fill de Déu", 
"Salvador del Món", "Redemptor de la 
humanitat", i ens pensem que, quan recitem la 
nostra fe, ja l'acollim. No és pas així. A Jesús, 
"Profeta de Déu", el deixem penetrar en la nostra vida, quan acollim la seva paraula, ens 
deixem transformar per la seva veritat i seguim el seu estil de vida. 
 Aquesta és la decisió més important dels seguidors de Jesús: o acollim la seva veritat o la 
rebutgem. Aquesta decisió, amagada als ulls dels altres i només coneguda per Déu, és qui 
decideix el sentit de la meva vida i l'encert o el desencert del meu pas pel món. 
 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 dominical. 

 
 

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. Podem explicar als  forasters que aquesta església és a l'altra costat del 

 camp de futbol, on hi haurà la Fira. 

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

 Explicarem més detalls el proper diumenge. 

 
 

Preguem amb l'Evangeli 

Gràcies, perquè no et quedes mai en les nostres reaccions, tan sovint poc acollidores, poc 
obertes a les sorpreses de les manifestacions del teu amor.   
Gràcies, perquè no ens retreus cada vegada que, desconcertats potser per l'exigència de la 
teva paraula o per l'empenta del teu gest, no hem sabut entendre la teva manera d'actuar 
que tan sovint trenca els esquemes de tota lògica i sols sap donar les raons de la lògica del 
teu amor foll i del teu perdó incondicional. 
Que no ens freni la no acceptació dels altres, que no ens manqui la confiança en la teva 
paraula,  que la nostra seguretat estigui en el Pare. 
Ajuda'ns a viure en profunditat l'eucaristia, i que, com el salmista, els nostres llavis parlin, 
cantin i proclamin la teva salvació, perquè això ens enlaira l'ànima. 
Que no oblidem que els dons personals més brillants són inútils si no ens mouen des de la 
caritat i pels altres. 
Ajuda'ns a mirar amb sinceritat com anem en la nostra manera d'estimar. 
Que siguem coherents amb la nostra vocació, a la que tu ens crides i que no és altra que la 
de ser i fer al teu estil, amb la mirada posada en els més necessitats. 
Gràcies, perquè restes aquí i camines amb nosaltres. 

 
 
 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


