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 (Lc 6,17,20-23). Jesús no posseïa poder polític ni religiós per transformar la situació 
injusta que aleshores vivia el seu poble. Només tenia la força de la paraula. Els evangelistes 
recullen els crits subversius que Jesús anà escampant pels pobles de Galilea en diverses 
situacions. Les seves benaurances van quedar gravades per sempre en els seus seguidors. 
 Jesús es troba amb gent empobrida que no pot defensar les seves terres dels terratinents 
poderosos i els crida: "Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déu!". Observa la fam de les 
dones i dels infants desnodrits, i no se'n pot estar: "Feliços els 
qui ara passeu fam: Déu us saciarà!". Veu plorar de ràbia i 
impotència els pagesos quan els recaptadors se'ls emporten la 
millor part de les seves collites, i els esperona: "Feliços els qui 
ara ploreu: vindrà dia que riureu!".  
 Que no és una burla, tot això? És cinisme? Ho seria 
potser si Jesús els parlés des d'un palau de Tiberíades o d'una 
vil·la de Jerusalem, però Jesús és amb ells. No porta diners, 
camina descalç i sense túnica de recanvi. És un indigent més 
que els parla amb fe i convicció total. Els pobres ho entenen. 
No són feliços per la seva pobresa, és clar. La seva misèria 
no és un estat envejable ni un ideal. Jesús els anomena 
"feliços" perquè Déu està de part seva. El seu sofriment no 
durarà per a sempre. Déu els farà justícia. 
 Jesús és realista. Sap molt bé que les seves paraules no signifiquen ara mateix la fi de la 
fam i de la misèria dels pobres. Però el món ha de saber que ells són els fills predilectes de 
Déu, i això confereix a la seva dignitat una serietat absoluta. La seva vida és sagrada. 
 Això és el que Jesús vol deixar clar en un món injust: els qui no interessen a ningú són els 
qui més interessen a Déu; aquells a qui nosaltres marginem són els qui ocupen un lloc 
privilegiat en el seu cor; els qui no tenen ningú que els defensi, el tenen a ell com a Pare. 
 Els qui vivim acomodats en la societat de l'abundància no tenim dret a predicar a ningú 
les benaurances de Jesús. Allò que hem de fer és escoltar-les i començar a mirar els pobres, els 
afamats i els qui ploren tal com Déu els mira. D'aquí pot néixer la nostra conversió. 
 Totes les benaurances, segons les recull Lluc, son una proclamació de la felicitat.  L'amor 
sense fronteres, la compassió per l'altra, la donació generosa sense esperar res a canvi, ens fa 
més humans i més propers a la felicitat, ja que ens apropen a Déu.  
 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 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. 

 

Gràcies perquè la lectura de la teva paraula és una escola on s'aprèn el teu llenguatge de Pare. 
Gràcies perquè aprenem amb Tu que, molt sovint, perdre és la clau per aconseguir el guany més gran, i que fer-nos petits 
ens permet pujar muntanyes inabastables. 
Gràcies perquè en el gest de desprendre'ns del que ens sobra trobem l'espai i el silenci necessari perquè parli en les 
nostres vides l'agraïment per tant rebut, gratuïtament, sense esperar res a canvi. 
Gràcies per recordar-nos que moltes vegades el primer pas per a ser feliç és aturar-nos, i re orientar-nos; demanar poc pel 
camí, donant molt i deixar anar. Potser és l'únic que ens falta, ja que moltes vegades pensem trobar la felicitat en els focs 
artificials, però està amagada en la calma. 
Gràcies perquè ens recordes que ser pobre no està sols en el no posseir, sinó en el fet de tenir una ànima d'infant, humil i 
atenta al dolor de l'altre. Aquí radica l'autèntica benaurança. 
 
 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


