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 (Lc 6,27-38). Jesús acaba de pronunciar les benaurances i vol una vida digna per a tots. 
Per això convida a un canvi radical en la nostra manera d'estimar. Fer-ho sense esperar res a 
canvi, en generositat i alegria ens pot sonar, des de la teoria, com una excel·lent manera 
d'aconseguir la felicitat. 
 Escoltem Jesús: "Però a vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els vostres enemics, feu 
bé als qui us odien". Què podem fer els creients davant d'aquestes paraules de Jesús? 
Suprimir-les de l'Evangeli? Esborrar-les dels fons de la nostra consciència? Deixar-les per a 
temps millors? 
 Hem de destacar la importància revolucionària que s'amaga en el mandat evangèlic de 
l'amor a l'enemic, considerat pels exegetes com l'exponent més diàfan del missatge cristià. 
 Diu Jesús: "A vosaltres que escolteu, jo us 
dic: Estimeu els enemics, feu bé als qui no us 
estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu 
per aquells que us ofenen... No judiqueu, i Déu 
no us judicarà. No condemneu, i Déu no us 
condemnarà. Absoleu, i Déu us absoldrà. 
Doneu i Déu us donarà...   
 Quan Jesús parla de l'amor a l'enemic, no 
està pensant en un sentiment d'afecte i estima 
envers ell, però sí en una actitud humana 
d'interès positiu per el seu bé. 
 Jesús pensa que la persona és humana quan 
l'amor és a la base de tota la seva actuació. És 
precisament aquest amor, que tot ho ateny i 
que cerca realment el bé de tothom sense 
excepció, l'aportació més humana que pot 
introduir a la societat el qui s'inspira en l'Evangeli de Jesús. 
 L'experiència de l'amor és fonamental en la vida cristiana. Es pot afirmar que si seguim 
Jesús és perquè hem descobert que nosaltres som estimats d'una manera incondicional, i 
percebem que l'única manera de respondre a aquest amor és viure estimant. 
 Ja ho constateu: Hi ha una altra manera de veure les coses: la d'aquell Jesús que va 
valorar per sobre de tot la capacitat d'estimar i la capacitat de "fer el bé sense esperar res a 
canvi". Suposo que ho heu entès: "Doneu i Déu us donarà".  
 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 Març 2022: 
Dimarts, dia 1 ..... Recés de Quaresma per a sacerdots. Serà a la Casa d'Espiritualitat de Solius. 

 Començarà a 2/4 d'11h del matí. 

Diumenge, dia 6.. Sant Martí de Capsec: A 2/4 d'11h del matí, celebrarem la Missa en honor 

 de Sant Sebastià. 
 

 

 

Desigualtat i Fam 

Diumenge Passat varem celebrar la Jornada dedicada a Mans Unides. Em varem parlar, 
pregàrem tots junts i férem la Col·lecta Extraordinària dedicada a aquesta lloable causa. 
Recordo que a l'Església Catòlica tenim dues O.N.G.:  
Per a ajudar a solucionar els problemes de les persones de a prop: CÀRITAS. 
Per ajudar i lluitar contra la fam en el món: MANS UNIDES. 
Moltes gràcies per les vostres aportacions. 
 

 
La Canya St Joan les Fonts Castellfollit de la Roca 

Gràcies perquè és l'amor, el que ens salva. L'amor que de manera desbordant Tu ens regales, i lliurem amb sinceritat als 
altres. Que difícil aquesta tasca teva encomanada d'estimar, que requereix una generositat sense límits, una actitud 
sincera del cor per fer el bé i anar-se modelant en l'ànima un tarannà al teu estil. 
Que difícil ens resulta tenir com a veritat dels nostres passos aquesta direcció. 
Una manera d'estimar que costa d'entendre des dels ulls de qui no et coneix essencialment com a Pare. 
Per això et demanem que et facis proper a nosaltres amb paraules inefables que expressin la teva tendresa, la teva 
entranyable pietat i la teva gràcia. Augmenta en nosaltres, Senyor, la fe, aquella que fa moure muntanyes, encara que 
sigui petita com un gra de mostassa, perquè ens en cal molta per a vèncer els nostres sentiments i pors davant l'ofensa de 
l'altre. 
Dóna'ns, Senyor, la fe necessària per ser col·laboradors teus. Que construïm entre tots pons de reconciliació, llocs de 
trobada i perdó on tothom tingui estada. Ensenya'ns a vèncer l'egoisme i tenir el mateix tracte que Jesús tenia amb els 
altres. Gràcies, Senyor, perquè és el teu amor el que ens salva. 

 
 
 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


