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(Jo 20, 18-23) L'evangelista Joan descriu de manera insuperable la transformació que es 
produeix en els deixebles quan Jesús, ple de vida, es fa present enmig d'ells. El Ressuscitat és 
novament el centre de la seva comunitat. Així ha de ser per sempre. Amb ell tot és possible: 
cal alliberar-nos de la por, obrir les portes, i posar en marxa l'evangelització.   
 Segons el relat, el primer que infon Jesús a la seva comunitat és la 
seva pau. Cap retret per haver-lo abandonat, cap queixa ni reprovació. 
Només pau i alegria. Tot comença de nou. Impulsats pel seu Esperit, 
continuaran col·laborant al llarg dels segles en el mateix projecte 
salvador que el Pare ha encomanat a Jesús. 
 El que l'Església necessita avui no és només reformes religioses i 
crides a la comunió. Necessitem experimentar en les nostres 
comunitats un "nou inici" a partir de la presència viva de Jesús enmig 
nostre. Només Ell ha d'ocupar el centre de l'Església. Només Ell pot 
renovar els nostres cors. 
 No n'hi ha prou amb els nostres esforços i treballs. És Jesús qui ens 
pot despertar el canvi d'horitzó i donar-nos i donar-los la serenitat que necessitem per a obrir 
les portes i ser capaços de compartir l'Evangeli amb els homes i dones del nostre temps. 
 Però hem d'aprendre a acollir amb fe la seva presència enmig nostre. Quan Jesús torna a 
presentar-se al cap de vuit dies, el narrador ens diu que les portes encara continuen tancades. 
No és només Tomàs qui a d'aprendre a creure amb confiança en el Ressuscitat. També els 
altres deixebles han d'anar superant a poc a poc els dubtes i les pors que encara els fan viure 
amb les portes tancades a l'evangelització. I nosaltres, ¿què hem après!  
 Bon Temps Pasqual! Ben vostre, Mn. Miquel 

 
 
 

Avui, diumenge, dia 5 de Juny, Festa de la Pentecosta, a l'església del Monestir a Sant Joan 
les Fonts, celebraran la seva Primera Comunió: 
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Agrupació de Parròquies “Capsacosta”: 
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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 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.  

Dilluns, dia 6 ......  Santa Margarida de Bianya: A les 12h del migdia, batejarem en Pol Terradellas i 

 Cañigueral. Benvingut a la família dels cristians. 

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", de Manel Soler. Ed. Oliveras. 

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 
 

 
Cridats a acollir la mirada de Déu.  A Miquel Àngel Buonarroti se li atribueixen aqustes paraules: "Tot bloc de pedra té al seu 
interior una estàtua i la tasca de l'escultor és descobrir-la". Si la mirada de l'artista pot ser així, encara més ho serà la mirada de Déu, 
que en aquella jove de Natzaret va veure-hi la Mare de Déu; en el pescador Simó, fill de Jonàs, hi veié Pere, la roca sobre la que 
edificarà la seva Església; en el publicà Leví hi va reconèixer l'apòstol i evangelista Mateu; i en Saule, dur perseguidor dels cristians, 
hi va veure Pau, l'apòstol dels gentils. La seva mirada d'amor sempre ens arriba, ens commou, ens allibera i ens transforma, fent-nos 
persones noves. (Papa Francesc) 

 
 
 
 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


