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 (Lc 24,46-53) L'ASCENSIÓ DEL SENYOR. Jesús sabía que no podía 

transformar d'un dia per l'altre aquella societat on veia patir tanta gent. No té poder polític ni 
religiós per provocar un canvi revolucionari. Només la seva paraula, els seus gestos i la seva 
fe gran en el Déu dels qui pateixen. 
 Per això li agrada tant fer gestos de bondat. "Abraça" els infants del carrer perquè no se 
sentin orfes. "Toca" els leprosos perquè no es vegin exclosos dels poblets. "Acull" 
amistosament a la seva taula pecadors i indesitjables per perquè no se sentin menyspreats. 
 No són gestos convencionals. Neixen de la seva voluntat de fer un món més agradable i 
solidari en el qual les persones s'ajudin i es cuidin mútuament. 
No importa que siguin gestos petits. Déu té en compte fins i tot 
el "vas d'aigua" que donem a qui té set.   
 A Jesús li agrada sobretot "beneir". Beneeix els petits i 
beneeix sobretot els malalts i desgraciats. El seu gest està carregat 
de fe i d'amor. Desitja embolcallar els qui més pateixen amb la 
compassió, la protecció i la benedicció de Déu. 
 No és estrany que, narrar el seu comiat, Lluc descrigui Jesús 
aixecant les mans i "beneint" els seus deixebles. És el seu darrer 
gest. Jesús entra en el misteri insondable de Déu i els seus 
seguidors queden embolcallats amb la seva benedicció. 
 Ja fa molt de temps que ho hem oblidat, però l'Església ha de ser enmig del món una font 
de benedicció. En un món on és tan freqüent "maleir", condemnar, fer mal i denigrar, és més 
necessària que mai la presència de seguidors de Jesús que sàpiguen "beneir", cercar el bé, fer el 
bé, atraure cap el bé. 
 Una Església fidel a Jesús és cridada a sorprendre la societat amb gestos públics de bondat, 
trancant esquemes i distanciant-se d'estratègies, estils d'actuació i llenguatges agressius que 
no tenen res a veure amb Jesús, el Profeta que beneïa la gent amb gestos i paraules de bondat. 
 Lluc és l'evangelista que dona més relleu a l'Ascensió del Senyor, relat amb el qual 
conclou el seu Evangeli i serveix d'introducció al llibre dels Fets dels Apòstols, Lluc considera 
l'Ascensió com un parèntesi que es tancarà al final del temps amb el retorn de Jesús. Mentre 
arriba, és el temps de l'Església. Temps d'evangelització     
 Bon Temps Pasqual! 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 Maig de 2022:  
Dissabte, dia 28 .   Santuari de la Mare de Déu del Collell: Trobada d'Antics Alumnes del Col·legi i Amics 

 del Santuari. 

 A 24 de 12h, Missa en honor i record de tots els antics alumnes que ja ens han deixat. Enguany podrem 

 pregar especialment per Mn. Jaume Reixach, antic Director i Rector. Després, Assemblea i Dinar de 

 Germanor, amb tots i totes els que us haureu reservat plat a taula. 

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. A la tarda. 

 

Agenda mes de Juny de 2022:  
Divendres, dia 3    Al Monestir de Sant Joan: Catequesi. Assaig general. A les 6h de la tarda. 

Dissabte, dia 4 ..  Santa Margarida de Bianya: A les 12h del migdia, s'uniran en Matrimoni l'Adrià Escapa i 

 Masó, i na Anna Cortadellas i Coromina. 

         Al Monestir de Sant Joan: A les 4h de la tarda, última trobada de preparació amb els Pares i 

 Mares dels nens i nenes de la Primera Comunió. 

         Castellfollit de la Roca: A 2/4 de 6h de la tarda, Batejarem en Marc Masmitjà i Costa.  

 Benvingut a la família dels Cristians. 

         Castellfollit de la Roca: A les 7h de la tarda, Missa Solemne de la Festa Major de la 

 Germandat. 

Diumenge, dia 5 .. Monestir de Sant Joan les Fonts: A les 12h del migdia, 10 nens i nenes de la nostra 

 Agrupació Parroquial Capsacosta, celebraran la seva PRIMERA COMUNIÓ.  

Diumenge, dia 12  Monestir de Sant Joan les Fonts: A la Una del migdia, Batejarem en Jordi Rubio Fortuny. 

 Benvingut a la família dels Cristians. 

Dissabte, dia 18 .. Santa Margarida de Bianya: A les 12h del migdia, s'uniran amb el Sagrament del Matrimoni 

 l'Aniol Doménech i Quintana amb na Núria Abel i Vergés. També batejarem els nens Blai i Valentina. 

        Monestir de Sant Joan les Fonts: A les 6h de la tarda, Presentació d'un llibre sobre "La 

 Torras" 

Diumenge, dia 19 Monestir de Sant Joan les Fonts: A la Una del migdia, Batejarem l'Elsa Roig i Bassagañas. 

Dijous, dia 23 ....  Sant Pere Despuig: A les 6h de la tarda, s'uniran amb el Sagrament del Matrimoni, en 

 Guillem Pujol i Pizarro, amb na Clara Puigvert i Puigdevall. 

Divendres, dia 24 Sant Joan les Fonts: És La Festa Major: Sant Joan. Missa solemne a les 12h del migdia. 
 

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 Caixa Bank, 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


