
--// 

 

   
 

 

 
 
 
 
 (Lc 4,1-13). Diu el Papa des de Roma: "Tinc un gran dolor al meu cor per 
l'empitjorament de la situació a Ucraïna. Tot i els esforços diplomàtics de les últimes 
setmanes, s'estan obrint escenaris cada cop més alarmants". Aquestes han estat les paraules 
del Papa Francesc al final de l'audiència general d'aquest dimecres a l'Aula Pau VI. "Com jo, 
tanta gent de tot el món sent angoixa i preocupació", ha afirmat constatant que "una vegada 
més la pau de tothom es veu amenaçada per interessos..." 
 El mateix Papa Francesc ha escrit un Missatge en motiu 
de la Quaresma. Fa una explicació molt bonica i interessant 
sobre el sembrar i la corresponent collita. Però una 
afirmació que fa pensar és quan afirma que "No ens cansem 
de fer el bé; perquè si no defallim, quan arribi el temps 
recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps, fem el bé a 
tothom", tal com diu Sant Pau als Gàlates 6,9-10a.   
 "No ens cansem de fer el bé". La resurrecció de Crist 
anima les esperances terrenals amb la "gran esperança" de la 
vida eterna i introdueix ja en el temps present la llavor de la salvació. Davant l'amarga 
desil·lusió per tants somnis trencats, davant de la preocupació pels reptes que ens 
concerneixen, davant del desànim per la pobresa dels nostres mitjans, tenim la temptació de 
tancar-nos en el propi egoisme individualista i refugiar-nos en la indiferència davant el 
patiment dels altres. Efectivament, fins i tot els millors recursos són limitats, "els joves es 
cansen i defalleixen, els millors guerrers ensopeguen i cauen" (Is 40,30). No obstant això, 
Déu "dona força als cansats, enrobusteix els qui son febles. Els qui confien en el Senyor 
recobren les forces, alcen el vol com les àligues, caminen sense cansar-se, corren sense 
defallir" (Is 40,29-31). La Quaresma ens crida a posar la nostra fe i la nostra esperança en el 
Senyor, perquè només amb la mirada fixa en el Crist ressuscitat, podem acollir l'exhortació de 
l'Apòstol: "No ens cansem de fer el bé" 
 I avui acompanyem a Jesús al desert. Anar al desert és predisposar-se a fer experiència de 
Déu amb el silenci, l'austeritat i la pregària. Tot el relat d'avui està ple de simbolismes. Les 
temptacions pretenen allunyar Jesús del Pare i del seu projecte de salvació, amb la intenció 
d'apropar-lo a criteris i maneres de fer que responen més a la lògica humana. Aquesta serà la 
seva primera batalla. La primera, seguida d'altres que el conduiran a la creu. La resposta de 
Jesús sempre serà de fidelitat a la voluntat del Pare.  
 Quaresma és temps de reviure i assaborir la més profunda realitat de la nostra existència. 
 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: 
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. 
  

 El Vicari General del Bisbat de Girona ens informa que el nostre Bisbe, Mons. Francesc Pardo,  la 

 matinada del dijous, ha empitjorat l'estat de la seva salut. Els metges han decidit que ingressés a la 

 Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona. 

 La situació és greu. Intensifiquem la nostra pregària. 

 

Gràcies, Senyor,  perquè restes sempre amb nosaltres, en el cor de cada persona, en cada vivència, en cada decisió, en 
cada abraçada. Gràcies, perquè no és un viatge, sinó un pelegrinatge compartit amb Tu. 
Gràcies, perquè és en el silenci del desert on aprenem que la teva paraula és el nostre nord que ens orienta, guia i ajuda a 
ubicar-nos quan ens perdem o no sabem com avançar. Sentim la força que ens empeny quan restem amb Tu. 
Gràcies, perquè en el mapa de la nostra ruta res no és definitiu, el terreny canvia, el paisatge es va transformant en un de 
nou més desafiador i més bell quan sentim que la mirada es renova amb Tu. 
Gràcies perquè ens fas responsables de la vida en cada passa que ens porta a la següent. Cal aprendre a llegir els signes 
per a reconèixer el missatge amagat en la realitat amb Tu. 
Gràcies perquè ens recordes que és necessari que ens deixem d'aparences, que entrem en els recons dels nostres cors, 
dels nostres secrets i els encaminem cap a Tu, deixant les nostres seguretats, fent-los vulnerables, per a poder trobar-nos 
amb Tu. 
Gràcies pel temps de Quaresma; un temps d'entrenament per a demanar el pa de cada dia, aprendre a viure al teu ritme i 
alimentar la nostra confiança. Que anhelem sempre l'esperança del que sembla impossible. Que sapiguem viure amb el 
cor en vetlla amb Tu. 
 
 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


