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 (Lc 6,39-45). Cada arbre es coneix pel seu fruit: no es cullen figues dels cards ni es 
veremen raïms de les bardisses. 
 En una societat malmesa per tantes injustícies i abusos, on creixen les "bardisses" dels 
interessos i les mútues rivalitats, i on brollen tantes "espines" d'odis, discòrdia i agressivitat, 
són necessàries persones bones, que donin una altra classe de fruits. Què hi pot fer cadascú de 
nosaltres per guarir una mica la convivència social tan malmesa entre nosaltres? 
 Potser hem de començar per no fer a ningú la vida més difícil del que és. Esforçar-nos 
perquè, al menys al nostre costat, la vida sigui més humana i suportable. Mirem de no 
enverinar l'ambient amb la nostra amargor. Cal crear en 
el nostre entorn unes relacions diferents de confiança, 
bondat i cordialitat.  
 És important donar ànims al qui sofreix. El nostre 
problema no és tenir problemes, més aviat és no tenir 
forces per enfrontar-nos-hi. Al costat nostre hi ha 
persones que pateixen inseguretat, solitud, fracàs, 
malaltia, incomprensió... No necessiten receptes per 
resoldre la seva crisi. Necessiten algú que comparteixi el 
seu sofriment i posi a les seves vides la força interior que 
les sostingui. 
 Aquesta setmana ha començat una guerra... És que no 
tenen res més a fer que tirar bombes i matar gent? Això és la pau que tot el món desitja? És 
que s'ha de gastar el material bèl·lic per donar més feina als que en fabriquen? Quin tipus de 
cor tenen aquests dirigents polítics que així actuen? i les persones que hi moriran? 
 A pesar de tot, que fàcil ens resulta trobar defectes en els altres. És el que té d'anar cecs 
per la vida, i no deixar-se il·luminar per la llum de Crist que és la que ens dona la capacitat 
de veure en veritat. 
 L'escena d'un cec guiant un altre ens pot semblar més aviat absurda, ja que difícilment 
podran avançar, i si ho fan, la inseguretat i la falta de referències els farà caure més aviat o 
més tard. Jesús comparteix la seva reflexió perquè no caiguem en falses actituds, en 
comparacions o mirades de superioritat vers ningú. Tot sovint oblidem que Déu ens estima a 
tots tal com som, encara que no siguem bons del tot. 
 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. 

Dimecres, dia 2 ... Dimecres de Cendra. Comença la Quaresma. 

   Com en anys anterior, la imposició de la Cendra, ho farem el proper 

 diumenge, a les hores corresponents de Missa. 

Diumenge, dia 6.. Sant Josep Obrer de La Canya: Missa a 2/4 de 10h del matí. Durant la 

 Missa farem la cerimònia de la imposició de la Cendra. 

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

 de Sant Sebastià. Durant la Missa, farem la cerimònia de la Imposició de la Cendra. 

   Sant Joan les Fonts: A les 12h del migdia celebrarem la Missa. En aquesta 

 Missa hi farem la cerimònia de la Imposició de la Cendra. 

Dimecres, dia 16 . Comença la Trobada anual de Rectors de Santuaris.  Aquest any serà els 

 dies 16,17 i 18 de març, a Menorca. 

Diumenge, dia 20 A la Catedral de Girona, i sempre que el nostre Bisbe Francesc estigui 

 bé, ORDENARÀ de SACERDOT al Diaca Edgar Juanola. Serà a les 5h de la tarda. 

 Avui: Dia del Seminari. Col·lecta Extraordinària a totes les Misses. 

Dimarts, dia 22 ... Reunió d'Arxiprestat a la Sala Rodona de La Canya. 
 

Quan som nosaltres els que mirem, Senyor, ho fem des dels ulls cansats de cada dia, cecs a les realitats properes, 
indiferents al dolor, poc inclinats a qualsevol servei generós. 
Restem massa obstinats a no obrir-nos a la claror de la teva llum, i anem pel món a les palpentes. 
Quan mirem des del teu amor, Senyor, els nostres ulls reconeixen la penyora de la teva presència en cada home, en cada 
dona, en cada infant i en tota la creació. El camí esdevé exigència de creixement, de lliurament personal, i sentim dins 
nostre una llum que ens guia i crema si no es regala en resposta de servei. La teva mirada ens mou a compartir tot el que 
som, a oblidar-nos de les nostres insignificants misèries, a lluitar per la callada veritat. 
Neix en nosaltres la joia de saber-nos estimats des de sempre per damunt de les nostres llunyanies i silencia. Agraïment 
per tot el rebut, confiat i viscut perquè res no t'és indiferent. Ens sabem a les teves mans, responsables de la teva obra. 
Ens urgeix la recerca del bé, i volem esdevenir gra de blat per ser vida que calla el "jo" i crida el teu nom. Tu, mirada, 
paraula, presència. Concedeix-nos la humilitat i valentia necessàries per a deixar-nos omplir de la teva llum i ser reflex del 
teu Amor. 
 
 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


