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(Lc 9,11b,17))  
 Avui celebrem la festa coneguda amb el nom llatí de "Corpus". Una festa que havia 
aconseguit una gran popularitat, segurament per les grans manifestacions externes de les 
processons, a les quals s'havia donat una solemnitat extraordinària. Havíem desorbitat 
aquesta festa que té el seu centre en la celebració de l'Eucaristia. Crec que el que necessitem 
avui és revalorar la nostra celebració de cada diumenge. Avui tots sofrim per l'absència de 
tantes persones que ens agradaria de veure aquí celebrant l'Eucaristia; però tinc la sensació 
que no ens preocupa massa la manera com la celebrem i hi participem. ¿No us sembla que 
sovint ens domina la rutina, ens falta la il·lusió, estem marcats d'un sentit de 
comunitat o encara ens preocupa massa el desig de complir un "deure religiós" 
o un manament?. La celebració és expressió de com vivim la fe en la vida de 
cada dia. Si aquí no respirem alegria, compromís, unió, amor, ¿no és perquè 
no ho respirem en la manera de pensar i d'actuar de cada dia? ¿Què vol dir 
celebrar l'Eucaristia?  
 Sant Pau (1Co 11,23-26) ens recorda unes paraules que expressen la 
necessitat de fer memòria de Jesús. Després de prendre el pa, dir l'acció de 
gràcies, partir-lo i declarar que aquell pa era el seu cos, Jesús diu: Feu això per 
celebrar el meu memorial. Aquest manament de Jesús era tan important que 
Pau té la necessitat de repetir-ho. Després de prendre la copa, i beneir el vi, 
Jesús afirma de nou: Cada vegada que em beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial. 
Tenim necessitat de fer memòria de Jesús. Altrament la seva persona es va difuminant en la 
nostra ment, en el nostre cor i en la nostra vida quotidiana. 
 La celebració de l'Eucaristia és record, memòria, no solament del que va fer Jesús a l'últim 
sopar, sinó de tota la seva vida. Perquè el seu sopar resumia tot el que va ser la seva vida: 
amor, donació, servei. En l'Eucaristia fem memòria del que va ser la vida de Jesús: Una 
existència per als altres. Quan ens reunim, partim el pa de l'Eucaristia i el prenem en forma 
d'aliment, es fa viva en nosaltres la seva memòria, en el nostre cap i en el nostre cor. 
 Però l'Eucaristia no és només record; és una presència; celebració de la presencia del Crist. 
Només per la fe podrem captar la presència silenciosa però gratificant del Crist. En la pobresa 
d'uns signes com són el pa i el vi, el Senyor es fa present. Quan beneïm el pa, el partim i el 
mengem en forma d'aliment, el Senyor és present. És una presència que comunica vida. 
Celebrem i ens unim amb el Crist vivent. Sant Pau afirma que el pa que partim és comunió 
amb el cos de Crist (1Co 10,16). A través del signe del pa partit entrem en contacte amb el 
misteri del Crist present. L'Eucaristia és memòria i presència del Crist.  
 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 Juny de 2022:  
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 19Parròquies del Capsacosta: FESTA DEL "CORPUS" (Cos i Sang del Senyor) La Missa 

 serà a les Parròquies, segons l'horari de cada diumenge. Col·lecta per CÀRITAS a totes les Misses. 

        Monestir de Sant Joan les Fonts: A la 1h del migdia, Batejarem l'Elsa Roig i Bassagañas. 

Dimecres, dia 22  Sant Joan les Fonts: A les 11h del matí i als jardins de la Residència Geriàtrica "Torreblanca" 

 hi celebrarem una Missa en honor de Sant Joan, patró de tota la població. 

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 
 
 

ELS NOMS DE L'EUCARISTIA: 

L'Eucaristia, tan en la Sagrada Escriptura com en la tradició de l'Església, rep diversos noms, que en reflecteixen els 

múltiples aspectes i n'expressen la riquesa incommensurable, però cap n'exhaureix el sentit. 

Eucaristia: Perquè és acció de gràcies a Déu. La paraula eucaristia té el seu origen en la paraula grega eukharistein, que 

significa "acció de gràcies". També hi ha l'origen jueu de beneir el Senyor abans d'un àpat.  

Banquet del Senyor: Aquest nom el trobem en boca de sant Pau, quan explica a la comunitat cristiana la tradició rebuda 

del mateix Jesucrist en el sopar pasqual. 

Fracció del pa: Perquè amb aquest ritu propi del banquet jueu, Jesús va beneir i repartir el pa als seus deixebles a l'Últim 

Sopar. És en aquest gest que els deixebles reconeixeran Jesucrist després de la seva resurrecció.  

Assemblea eucarística: En grec s'anomena synaxi, i vol significar i remarcar que l'Eucaristia se celebra en la comunitat de 

creients: l'Església. Perquè l'assemblea dels fidels és expressió visible de l'Església. Dit d'una altra manera: l'Eucaristia fa 

l'Església. 

Memorial: Paraula que ve del grec anamnesi, significa no només "fer memòria" de les meravelles que Déu ha fet en tota la 

història de la salvació, sinó també actualitar aquesta obra de Salvació culminada per Crist en la passió, mort i resurrecció. 

Sant Sacrifici: Perquè actualitza l'únic sacrifici de Crist Salvador i inclou l'ofrena de l'Església; o també Sant Sacrifici de la 

missa, "sacrifici de lloança", "sacrifici espiritual", "sacrifici pur", ja que completa i supera tots els sacrificis de l'Antiga 

Aliança. 

Santíssim Sagrament: L'Eucaristia és el sagrament dels sagraments. Amb aquest nom també es designen les espècies 

Eucarístiques guardades al sagrari. 

  
 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


