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(Lc 10,1-12.17-20)  
 Estem a l'inici del camí cap a Jerusalem, i Lluc ens ofereix, en les indicacions de Jesús, 
una síntesi del que ha de ser la vida dels cristians. 
 Jesús els envia de dos en dos a preparar la seva visita a cada una de les poblacions veïnes.  
I entre moltes altres indicacions els hi recomana que quan entrin en una casa, diguin primer: 
"Pau en aquesta casa". 
 Tothom parla de "pau", però el significat 
d'aquest terme ha anat canviant cada vegada 
més del seu sentit bíblic. Avui els missatges de 
pau resulten generalment força sospitosos i amb 
prou feines aconsegueixen tenir credibilitat...  
 Quan les primeres generacions cristianes 
parlen de pau no pensen, en primer terme, en 
una vida tranquil·la que transcorre per camins 
d'un gran benestar. Tothom pot viure 
reconciliat i en amistat amb ell. 
 Aquesta pau neix de la confiança total en 
Déu i afecta el centre mateix de la persona. Per 
això no depèn només de circumstàncies 
externes. És una pau que neix al cor, envaeix gradualment tota la persona i des d'ella s'estén 
als altres. 
 Aquesta pau és un regal de Déu, però també és fruit d'un esforç no pas petit. Acollir la 
pau de Déu, guardar-la fidelment al cor, mantenir-la enmig dels conflictes i contagiar-la als 
altres exigeix l'esforç apassionant d'unificar la vida des de Déu. 
 Aquesta pau no és una evasió que allunya dels problemes i conflictes; no és un refugi 
còmode per a persones desenganyades o escèptiques davant una pau social gairebé 
impossible. Si és una veritable pau de Déu es converteix en el millor estímul per viure 
treballant per una convivència pacífica entre tothom i per al bé de tothom. 
 Jesús demana als seus deixebles que, en anunciar el Regne de Déu, el seu primer missatge 
sigui per oferir pau a tothom. "Digueu primer "Pau en aquesta casa". Si la pau és acollida, 
s'anirà estenent pels poblets de Galilea. Altrament "tornarà" altra volta cap a ells, però mai 
no l'han de perdre, ja que la pau és un regal de Déu". 
 Déu és a prop nostre animant-nos a fer més humana la nostra vida.  
 Siguem sempre persones de pau.  

 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 Juliol de 2022:  
 

Dissabte, dia 2 ...  Sant Joan les Fonts: A les 18h (6h de la tarda) i a l'església del Monestir Romànic, es farà la 

 presentació del llibre "La Torras. Història en imatges de la fàbrica de paper 1880 - 2022" de Manel 

 Soler. Tothom hi és convidat. En acabar la presentació s'obsequiarà amb un exemplar del llibre pels 

 assistents. L'acte finalitzarà amb una copa de cava i un petit refrigeri. 

Festa de Sant Cristòfor: Al final de les misses, es beneiran els vehicles i es donarà un clauer de record. 

 Castellfollit de la Roca: (Dissabte, dia 9) Missa anticipada a les 7h de la tarda del dissabte.  

  Benedicció a 3/4 de 8 del vespre. 

 La Canya: (Diumenge, dia 10) Missa, a 2/4 de 10h del matí. Benedicció a l'acabar la celebració  

  eucarística. 

 Santa Margarida de Bianya: (Diumenge, dia 10) Missa a 2/4 d'11h del matí.  

  Benedicció al finalitzar la missa. 

 Sant Joan les Fonts: (Diumenge, dia 10) Missa a les 12h.  

  Després, Benedicció de vehicles a la plaça de l'església.  

Dissabte, dia 16 .  Olot: Festa de la Mare de Déu del Carme. Missa solemne a 2/4 de 12h. Programes a part. 

Diumenge, dia 17 Santa Margarida de Bianya: A la una del migdia, batejarem a la Emma Farrés i Masó. 

 Benvinguda a la família dels cristians. 

Dijous, dia 21 ....  Sant Joan les Fonts: A les 11h del matí, celebrarem la Santa Missa als jardins de la  

 Residència Geriàtrica "Torreblanca". 

Diumenge, dia 31 Santa Eulàlia de Begudà: Festa Major. Missa Solemne a la parroquial. 

 

PREGUEM AMB L'EVANGELI: 

Ens cal fomentar una veritable educació per l'amor, saber-nos respectar, acollir. 

Gràcies per confiar en nosaltres, per voler inaugurar un camí nou. Gràcies, sobretot per la teva 

confiança i fidelitat infinita. Gràcies perquè ets força en la debilitat per damunt de l'odi, de les 

injustícies. 

Que siguem llauradors de pau allà on estem, allà on anem, promotors de paraules de pau amb 

humilitat, amb la pregària, des de la senzillesa, amb gestos d'estimació. 

Que responguem a aquest anhel teu de seguir-te, que no ens fem els sords a la teva crida, que 

regalem l'alegria i el consol de saber que ens estimes.Gràcies perquè ets a prop. Que el signe 

del nostre pas per la vida dels altres sigui el de la teva pau. 

  
 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


