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 (Lc 13,1-9). QUARESMA. Estimats, estimades, la Quaresma va fent el seu camí. Ja 
som al tercer diumenge. I nosaltres, ¿el fem el camí quaresmal?  
 La Quaresma, no és només un temps per fer dietes especials. Tampoc només és un temps 
per fer experiència solidària per poder captar com ho passen els que ho passen malament. El 
temps de la Quaresma és un temps per CONVERTIR-SE. Per canviar actituds i maneres de 
fer. Per conformar-se al que Déu vol i espera de cada ú de nosaltres. Això és la conversió. 
 Aprofitem, doncs, un any més l'oportunitat de la Quaresma, per acostar-nos al tron de la 
misericòrdia divina, que és el Sagrament de la Penitència. Confessar els propis pecats, a més 
de reconèixer-los i de proposar-nos de posar-hi remei, ens fa experimentar la misericòrdia 
d'aquest Déu que no només perdona, sinó que fins i tot oblida les ofenses i ens fa persones 
noves. 
 FESTA DE SANT JOSEP. Aquest dissabte hem celebrat la festa de Sant Josep. I per 
aquesta causa, avui diumenge celebrem el DIA DEL SEMINARI. 
 Sant Josep, sempre present en els relats de la Infància de 
Jesús, mai no assoleix un paper protagonista. Home de silenci, 
fa possible els projectes que Déu tenia per Maria i Jesús. 
 Va assumir la responsabilitat d'educar l'Infant Jesús; va 
ser el mestre de la saviesa que no s'aprèn en els llibres, sinó 
en el ser i fer del cada dia. És a Natzaret que Jesús va 
aprendre, de la ma de sant Josep, la tendresa en el tracte amb 
els altres, l'obediència, l'hospitalitat, el respecte per tots, 
l'amor a la feina ben feta, la sobrietat en la paraula i la 
humilitat de viure en la veritat.   
 Aquest curs el Seminari Diocesà de Girona compta amb 
quatre seminaristes: en Josep Mª Busquets, de Cassà de la 
Selva, i que ajuda a la Parròquia de Fornells, i fa 3er curs. En 
Lluc Juscafresa, que viu i ajuda a les parròquies de Banyoles i 
el seu entorn, i fa 1er curs. En Marc Guitart de Llançà i que col·labora amb les parròquies de 
l'entorn de Roses, i fa 1er curs. I en Quim Llopart que fa 3er curs i col·labora amb les 
parròquies de l'entorn de Banyoles. 
 Que el Dia del Seminari sigui, a més de l'ajuda econòmica, una pregària al Pare perquè 
no manquin pastors al seu poble, perquè susciti dignes ministres de l'altar i els faci 
predicadors valents i pacífics del seu Evangeli. 
 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 20 Avui: Dia del Seminari.  

          Col·lecta Extraordinària a totes les Misses. 

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

Recordem que AVUI, Diumenge, dia 20, és el 

DIA DEL SEMINARI 
*Josep, exemple d'acolliment de la Paraula. Josep, del llinatge de David, fuster de Natzaret, espòs de 

Maria, pare adoptiu de Jesús: són les dades escasses que ens presenten els evangelistes. Des del 

començament ha posat la fe en les paraules que, en somnis, ha rebut d'un àngel. És un home que 

actua sempre amb discreció silenciosa i justament en el silenci pot acollir la paraula en el seu cor. 

També nosaltres, en la vida diària sovint estressada, hem d'estar oberts (tota la Quaresma ens hi 

invita), a escoltar la paraula que ens porta a una vida renovada.  

 

Gràcies, Senyor, per la vida discreta i fecunda de sant Josep. Els evangelistes li dediquen poques línies, però el 
reconeixen en el seu silenci i la seva estimació incondicional. 
S'avança als problemes i pren les decisions necessàries per facilitar així la vida dels seus. 
Tenir cura del pròxim, vetllar els qui estimem, no fugir en els perills, obrir camins a l'esperança, construir una 
llar, regalar amb generositat el caliu necessari per a viure en família… són projectes als quals tots estem cridats. 
I trobem en sant Josep el model de la valentia creativa tan necessària per a ser continuadors de la teva obra 
creadora. 
Ens fan molta falta models de vida com el d'ell; gent comuna, allunyada de tota protagonisme, exercint la 
paciència, sembrant corresponsabilitat amb una generositat que no espera més resposta que el bé de l'altre, la 
seva felicitat. 
I és així com, senzillament, esdevenim col·laboradors del teu Regne, compromesos amb el meón, llauradors 
d'esperança. 
Gràcies, Senyor, per la vida de tants homes i dones, que discretament, sense sortir en les notícies, fan el bé amb 
diligència i joia, lluiten per la justícia i tracten amb tendresa i respecte a tothom. Persones que tenen cura de 
l'entorn, i treballen amb l'audàcia necessària que requereix cada situació perquè estimen de veritat el teu 
projecte de salvació. 
 
 
 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


