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 (Lc 15,1-3.3,11-32). IV QUARESMA. La Paràbola més coneguda de Jesús, i tal vegada 
la més repetida és l'anomenada "paràbola del pare bo". ¿Què van sentir els qui van escoltar 
per primer cop aquesta comparació inoblidable sobre la bondat d'un pare preocupat només per 
la felicitat dels seus fills? 
 Sens dubte, des del començament van quedar desconcertats. ¿Quina mena de pare és 
aquest que no importava la seva autoritat?. ¿Com podia consentir el desvergonyiment del seu 
fill petit que li demanava de repartir l'herència abans no es morís? ¿Com podia dividir la seva 
propietat posant en perill el futur de la família?   
 Jesús els va desconcertar encara més quan va començar 
a parlar de l'acolliment d'aquell pare envers el fill que 
tornava a casa famolenc i humiliat. Encara era lluny que el 
pare va córrer a trobar-lo, el va abraçar amb tendresa, el 
besà efusivament, interrompé la seva confessió i s'afanyà a 
acollir-lo com un ésser estimat a casa seva. Els oients no 
s'ho podien creure. Aquell pare havia perdut la seva 
dignitat. No actuava com el patró i patriarca d'una família. 
Els seus gestos eren els d'una mare que mira de protegir i 
defensar el fill de la vergonya i el deshonor. 
 Més tard, sortí també el fill més gran. Escoltà amb 
paciència les seves acusacions, li parlà amb una tendresa 
especial i el convidà a la festa. Només volia veure els seus fills asseguts a la mateixa taula, 
compartint un banquet festiu. 
 ¿Què estava suggerint Jesús? ¿És possible que Déu sigui així? Com és que un pare que no 
es guarda per a ell la seva herència, que no s'obsessiona per la moralitat dels seus fills i que, 
trancant les regles del que és correcte, cerca per a ells una vida feliç? ¿Que potser és aquesta la 
millor metàfora de Déu: un pare que acull amb els braços oberts els qui caminen "perduts" i 
que suplica als qui li són fidels que acullin amb amor a tothom? 
 ¿Què fan aquestes institucions d'avui i famílies desinteressades, que acullen amb els  
braços oberts a persones a casa seva, avui són els d'Ucraïna, que la violència d'un Cap 
d'Estat, que ningú sap que té al seu cap, els mata i destrossa al seu país? 
 Els teòlegs han elaborat durant vint segles discursos profunds sobre Déu, però aquesta 
metàfora de Jesús, aquesta comparació de Jesús, no és encara avui la millor expressió del seu 
misteri?. Bona Quaresma! 
 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 d'Abril de 2022: 
Dissabte, dia 2 ….  Castellfollit de la Roca: A 3/4 de 7h de la tarda, Celebració Penitencial. 

 Tot seguit, Celebració de la Missa Dominical. 

Diumenge, dia 3 ..La Canya: A 1/4 de 10h del matí, Celebració Penitencial. Tot seguit, la Santa Missa del 

 diumenge.  

Divendres, dia 8  .. Mieres: A les 9h del vespre, Processó de la Mare de Déu dels Dolors. 

 (Avui, a La Canya, no hi haurà Despatx Parroquial) També hi haurà Processó dels Dolors a Besalú. 

Diumenge, dia 10.. Diada del Ram: La Benedicció de palmes i Rams i Missa dominical: 

    A les 10h del matí....  A Santa Margarida 

    A les 11h del matí....  A La Canya 

    A les 12h del migdia, A Sant Joan les Fonts 

    A les 13h del migdia, A Castellfollit de la Roca 

Dimarts, dia 12 ...  Catedral de Girona: A les 5h de la tarda, Benedicció dels Sants Olis. 

Dijous, dia 14 ...... La Canya: (Dijous Sant)A les 7h de la tarda, Missa de la Cena del Senyor.  

Divendres, dia 15..Castellfollit de la Roca: (Divendres Sant) A les 11h del matí, Via Crucis. 

                               Sant Joan les Fonts: (Divendres Sant) A les 7h del vespre, Celebració de la Passió del 

 Senyor. Adoració de la Creu i Comunió. 

Dissabte, dia 16..  Castellfollit de la Roca: (Dissabte sant) A les 7h del vespre, Vetlla Pasqual.  

 Benedicció del Foc i Ciri Pasqual. Litúrgia de la Paraula. Renovació de les promeses del Baptisme. 

 Eucaristia. 

Diumenge, dia 17  PASQUA DE RESURRECCIÓ. Les Misses seran:  

     A 2/4 de 10h...... a La Canya 

     A 2/4 d'11h ....... a Capsec (Pasqua i Roser) 

     A les 12h .......... a Sant Joan les Fonts  
Diumenge, dia 24 . Sant Andreu de Sucarrats: Festa del Roser. Missa i Processó a 2/4 d'11h. 

Dissabte, dia 30 ..   Santa Margarida: A 2/4 d'1h s'uniran amb el Sagrament del Matrimoni en  Jordi Molist i 

 Pastoret i na Paula Castells i López. Els dos de Roda de Ter. 

 
Recollit en la Col

Parròquia  

La Canya        97,00   

Sant Joan les Fonts        88,00 

Castellfollit de La Roca       244,00 

 
 
 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


