
--// 

 

   
 

 

 

 
 
 
 Avui és la Festa de Sant Josep Obrer, Patró de la Parròquia de Sant Josep Obrer de La 
Canya. I a més, és el tercer diumenge de Pasqua, amb un evangeli ben escaient. 
 (Joan 21,1-19) Comentem l'evangeli d'avui. La trobada de Jesús ressuscitat amb els seus 
deixebles vora el llac de Galilea és descrit amb una clara intenció catequètica. En el relat hi 
ha el simbolisme central de la pesca enmig del 
mar. El seu missatge no pot ser més actual per els 
cristians: només la presència de Jesús ressuscitat 
pot donar eficàcia al treball evangelitzador dels 
seus deixebles.  
 El relat ens descriu, en primer lloc,  el treball 
que els deixebles duen a terme en la foscor de la 
nit. Tot comença amb una decisió de Simó Pere: 
"Me'n vaig a pescar". Els altres deixebles s'hi 
afegeixen: "Nosaltres també venim amb tu". De 
nou estan junts, però els falta Jesús. Surten a 
pescar, però no s'embarquen escoltant la seva 
crida, sinó seguint la iniciativa de Simó Pere. 
"Aquella nit no van pescar res". Sense la presència 
de Jesús, sense el seu alè i la seva i la seva paraula orientadora, no hi ha evangelització 
fecunda. 
 Amb l'arribada de l'alba Jesús es fa present. Des de la riba es comunica amb els seus per 
mitjà de la seva Paraula. Els deixebles no saben que és Jesús. Només el reconeixen quan, 
seguin dòcilment les seves indicacions, aconsegueixen una captura sorprenent. Allò només 
pot ser degut a Jesús, el Profeta que un dia els va cridar a ser "pescadors d'homes". 
 Per a difondre la Bona Nova de Jesús i col·laborar eficaçment en el seu projecte, el més 
important no és "fer moltes coses", sinó tenir més cura de la qualitat humana i evangèlica 
d'allò que fem. El que és decisiu l'activisme, sinó el testimoni de vida que els cristians 
puguem irradiar. Omplim les nostres comunitats de paraules, textos i escrits, però el que és 
decisiu és que entre nosaltres s'escolti Jesús. Fem moltes reunions, però la més important és la 
que ens aplega cada diumenge per celebrar la seva taula. Només en ell s'alimenta la nostra 
força evangelitzadora. 
 Bona Pasqua! Ben vostre, Mn. Miquel 

Agrupació de Parròquies “Capsacosta”: 

1 Maig 2022. Diumenge III de Pasqua de Resurrecció. FULL PARROQUIAL. Suplement nº 741 

 



 
 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 Maig de 2022:  
Diumenge, dia 1 .... Sant Josep Obrer, de La Canya:  

      FESTA MAJOR DE LA CANYA.  

    Les Misses: A 2/4 d'11h, a Sant Joan les Fonts 

              A les 12h, a La Canya.  

  Abans de començar la celebració de la Missa solemne,  

  la Comissió de Festes farà una Ofrena Floral a Sant Josep 

 Obrer, patró del món dels treballadors i de La Canya. 
 

Dissabte, dia 7…   Sant Josep Obrer de La Canya: A la 1h del migdia, batejarem a la Ona Barneda i Picart. 

 Benvinguda a la família dels cristians. 

Diumenge, dia 8 ..  Santa Margarida: Missa de segon diumenge, a 2/4 d'11h del matí.   (Pregarem per  

 Anna Mª Marthy Cartasegna) 

          Sant Joan les Fonts: Festa del Roser. A les 12h del migdia, Missa solemne. 

Dissabte, dia 14 ...Sant Joan les Fonts: A les 12h del migdia i a l'església de l'antic Monestir, s'uniran amb el 

 Sagrament del Matrimoni, l'Ismael Romero López i na Miriam Garcia de Consuegra i Mediana. Els 

 dos, d'Olot. 

Diumenge, dia 15.  Santa Margarida: Festa Major, en honor de Sant Isidre. Missa solemne a 2/4 d'11h matí. 

Dissabte, dia 21 .. Sant Martí del Clot: A les 12h del migdia, Batejarem els germans Grau i Bruna Agustí i 

 Herrera. Benvinguts a la família dels cristians. 

Diumenge, dia 22. Sant Joan les Fonts: Festa amb els Avis i Àvies. Missa Solemne a les 12h (Després, dinar 

 de germanor).  Avui, també és la gran Festa de les Flors: Sant Joan en Flor. 

Dimarts, dia 24 ..   Reunió dels mossens de l'Arxiprestat a La Canya, a partir de les 11h.. 

Diumenge, dia 29  Sant Salvador de Bianya: Festa Major. Missa a 2/4 d'11.  

         Catedral a Girona: Cloenda de la Fase Diocesana del Sínode 2021/2023. 

 

Preguem amb l'Evangeli 
Gràcies, Senyor, per confiar en nosaltres, per convidar-nos senzillament, amb el teu estil, a una taula compartida, amb els 
que també han estat treballant tota la nit i regalar-nos la joia de sentir-nos en comunió, germans.  
Tu bé saps que potser són massa les nits que passem tirant les xarxes, convençuts que es tracta de seguir fent.  
 

DECLARACIÓ DE LA RENDA: RECORDA MARCAR LA "X" A FAVOR DE L'ESGLÉSIA I TAMBÉ "x" PER LES ONG'S 
 

 
 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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


