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 (Lc 5,1-11). Quan arriba al llac de Genesaret, Jesús hi viu una experiència molt diferent 
de la que ha viscut al seu poble. La gent no el rebutja, sinó que "s'apinya al seu voltant". 
Aquells pescadors no busquen miracles, com els veïns de Natzaret. Volen "sentir la Paraula 
de Déu". És el que necessiten. 
 L'escena és captivadora. No passa dins d'una 
sinagoga, sinó al bell mig de la natura. La gent 
escolta des de la riba; Jesús parla des de les aigües 
serenes del llac. No està assegut en una càtedra, 
sinó en una barca. Segons Lluc, en aquest 
escenari humil i senzill Jesús "ensenyava" a la 
gent.  
 Anys més tard, en les primeres comunitats 
cristianes, es diu que la gent s'acosta també als 
deixebles de Jesús per sentir la "Paraula de Déu". 
Lluc torna a utilitzar aquesta expressió audaç i 
misteriosa: la gent no vol sentir d'ell una paraula 
qualsevol; esperen una paraula diferent, nascuda 
de Déu. Una paraula com la de Jesús. 
 Això és el que sempre s'ha d'esperar d'un predicador cristià. Una paraula dita amb fe. Un 
ensenyament arrelat en l'evangeli de Jesús. Un missatge en el qual es pugui percebre sense 
dificultat la veritat de Déu i on es pugui escoltar el seu perdó, la seva misericòrdia insondable 
i també la seva crida a la conversió. 
 El relat d'avui és una descripció preciosa de la vocació dels primers deixebles. Podem 
imaginar l'escena com un curtmetratge en el qual podem trobar-nos presenciant amb detall 
tot el que succeeix des d'una sola perspectiva, una simultaneïtat de diferents temps; Jesús 
parlant al poble, la pesca miraculosa i el seguiment de Simó Pere, Jaume i Joan. 
 Ell, que era un home de muntanya, baixa a la zona de platja a Cafarnaüm, puja a la barca 
i dona indicacions a homes experts sobre com cal fer per tenir una bona pesca. L'actitud de 
Simó, més per seducció que no pas per propi criteri, fa possible el miracle d'una pesca 
impensable i exageradament abundant, com és la generositat de Jesús. 
 Aquesta generositat abrusa el cor de Simó Pere, que tot i que se sent indigne, ho deixa tot 
per a seguir Jesús amb Jaume i Joan. Avui, Jesús necessita mans disposades a tirar les xarxes i 
calar fondo. Estem disposats a pujar a la barca de la vida i tirar la xarxa que ens brinda Jesús? 
 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 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 s'hi fa la Fira. 

Diumenge, dia 13 . Diada de Mans Unides. A totes les 

 misses, Col·lecta Extraordinària. 

  
 

 

Desigualtat i Fam 

Mans Unides porta més de 63 anys lluitant 
contra la fam i les seves causes. Des dels 
nostres inicis vam entendre que, entre 
aquestes causes, està la desigualtat que 
caracteritza el nostre món. Una desigualtat que impedeix que tots els éssers 
humans, sense cap distinció, puguin gaudir dels seus drets fonamentals. Una 
desigualtat que no sols és econòmica, sinó que limita les opcions i oportunitats 
de les persones per tenir una vida digna. 
Cal transformar les estructures que perpetuen aquestes diferències i afavorir 
l'accés i la participació de tots en el desenvolupament de la humanitat com a 
projecte comú. Sobretot en aquest moment, en què enfrontem un repte global, 
la pandèmia de la Covid, que ha agreujat les conseqüències de la desigualtat. 
A Mans Unides, prenen dolorosa consciència de la realitat que volem 
transformar a través de la sensibilització de la nostra societat i de l'experiència 

dels nostres projectes de cooperació. Volem construir un món on ningú no quedi enrere. 

 
 
 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


