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(Lc 10,25-37)  
 Seguim en el camí cap a Jerusalem. Un camí ple d'aprenentatges i d'oportunitats de 
reflexionar sobre el nostre propi progrés en aquesta vida. Per això la paraula de Déu sempre 
ens és una paraula viva i punyent. 
 Avui Jesús, davant de la pregunta sobre allò que cal fer per guanyar la vida eterna, dona 
una resposta clara i contundent: cal estimar. I cal fer-ho amb tot el cor, tota l'ànima, energia i 
enteniment. Una estimació que té com a destinatari el pròxim. 
 La paràbola del "bon samarità" a Jesús li va sortir del cor, ja que caminava per Galilea 
molt atent als captaires i malalts que veia a la vora dels camins. Volia ensenyar tothom a 
caminar per la vida amb "compassió", però pensava sobretot en els dirigents religiosos. 
 A la vora d'un camí perillós un home assaltat i robat ha estat abandonat "mig mort". 
Afortunadament, pel camí hi arriba un sacerdot del temple i després un levita. Tots dos 
pertanyen al món oficial del temple. Són persones religioses. Sens dubte se n'apiadaran.  
 No és pas així. En veure el ferit, tots dos acluquen 
els ulls i el cor. Per a ells és com si aquell home no 
existís: tant l'un com l'altre "passà de llarg per l'altre 
banda", sense aturar-se. 
 A l'horitzó hi apareix un tercer viatger. No és 
sacerdot ni levita. No ve del temple ni pertany tan 
sols al poble elegit. És un menyspreable "samarità". 
D'ell se'n pot esperar el pitjor. 
 En veure el ferit "se'n compadí". No passa de llarg. 
S'hi acosta i fa tot el que pot: li desinfecta les ferides, 
les hi cura i les hi embena. Després se l'emporta amb 
la seva cavalcadura fins a un hostal. Allí el cuida 
personalment i procura que el continuïn atenent. 
 És difícil imaginar una crida més provocativa de Jesús als seus seguidors i de manera 
directa als dirigents religiosos. No n'hi ha prou que en l'Església hi hagi institucions, 
organismes i persones que estiguin al costat dels qui sofreixen físicament i moralment. És tota 
l'Església avui que ha d'aparèixer públicament com la institució més sensible i compromesa 
amb els qui sofreixen físicament i moralment. 
 Davant d'aquest fet explicat en aquesta paràbola, tota persona humana és objecte 
d'estimació. I mai no podem passar de llarg de ningú. Jesús ens demana una mirada nova. 
 Aprenem de la paràbola. I traduim-la a la nostre vida amb un cor gran i ben obert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 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:  
 

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. 

        La Canya: Festa de San Fermin. (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. 

        Catedral de Girona: A les 6h de la tarda, l'Arquebisbe Mons. Joan Planellas presidirà 

 l'Eucaristia, dintre de la qual conferirà el ministeri del DIACONAT a l'Albert Gelis Torró, de La Vall 

 d'En Bas, i a en Joan Puig Rigau, de Banyoles. Hi som convidats. Es fa un autocar per assistir a la 

 cerimònia. Es pot fer la inscripció a la sagristia, al despatx interparroquial d'Olot, o a la nostra parròquia. 

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, a 2/4 d'11h. Ens 

 hi acompanyarà la Coral "Poligala". 

 

la festa del carme 
Aquesta setmana és la festa del Carme. Una festa molt popular en tot el món cristià. Especialment a Olot, amb una forta 
tradició carmelitana per la presència dels PP Carmelites i l'església dedicada a la Mare de Déu del Carme, que ha 
acomboiat la devoció i els actes de la festa del barri amb la faràndula peculiar. Bona festa del Carme! 
 

  

Parròquies Càritas Girona Càritas Garrotxa Total 

La Canya          88,00         88,00 176,00 

Sant Joan les Fonts        100,00       100,00 200,00 

Castellfollit de la Roca          76,00         76,00 152,00 

  
    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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


