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(Lc 10,38-42)  Mentre el grup de deixebles fa el seu camí, Jesús entra sol en un poblet i 
s'adreça cap a una casa on troba dues germanes a les quals estima molt. La presència del seu 
amic Jesús provocarà en elles dues, reaccions molt diferents. La casa de Betània dels germans 
Llàtzer, Maria i Marta és model d'acollida i hospitalitat. Lloc d'amistat, repòs i pau per a 
Jesús que els visitava amb freqüència. Maria, segurament la germana més jove, ho deixa tot i 
es queda asseguda "als peus del Senyor". La seva única preocupació és escoltar-lo. 
L'evangelista la descriu amb trets que caracteritzen el vertader deixeble: als peus del Mestre, 
atenta a la seva veu, acollint la seva Paraula i alimentant-se del seu ensenyament. 
 La reacció de Maria és diferent. Des que Jesús ha arribat no fa altra cosa que desviure's 
per acollir-lo i atendre'l degudament. Ben atabalada. Vol quedar bé. 
Desbordada per la situació i dolguda amb la seva germana, exposa la 
seva queixa a Jesús: "Senyor, ¿no et fa res que la meva germana 
m'hagi deixat sola a fer la feina? Digues-li que em vingui a ajudar". 
 Jesús no perd la pau. Respon a Marta amb molta estima i 
confiança, repetint-li el nom a poc a poc; després li fa veure que també 
a ell li preocupa el seu atabalament, ja tots són molt coneguts, però ha 
de saber que escoltar-lo a ell és tan necessari que a cap deixeble no 
l'han de deixar sense la seva Paraula: "Marta, Marta, estàs 
preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de 
necessària. Maria ha escollit la millor part, i no li serà pas presa". Com si li digués: Després, 
ja berenarem però ara cal escoltar la meva Paraula... 
 Jesús no critica el servei de Marta. Allò que critica és la seva manera de treballar de 
manera nerviosa, sota la pressió de la preocupació per servir Jesús, que acaba d'arribar. Jesús 
no contraposa la vida activa i la contemplativa, ni l'escolta fidel de la seva Paraula i el 
compromís de viure pràcticament el lliurament als altres. Alerta més aviat del perill de viure 
absorbits per un excés d'activitat, més que no pas de pau i d'amor.  Potser la reflexió de fons 
està en la manera com les germanes ho viuen. Amb el bon desig d'oferir el millor a Jesús, 
Marta ha travessat la línia que passa del servei a un activisme desproporcionat. És 
responsable, però perd la pau i el regal de compartir vida amb Jesús. L'encert de Maria és 
entendre l'oportunitat de compartir el moment amb Jesús, i escull viure a fons la trobada en 
amistat i escolta, amb la total serenitat del cor. Potser el secret està a trobar l'equilibri de les 
dues. Ens cal tenir present que sense Marta, no hagués estat possible una acollida digna per a 
Jesús. És detallista i fa agradable la vida a tots. Però també ens cal intuir quins moments han 
de ser per parar, escoltar i acollir les persones, per damunt dels millors serveis.    
 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 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 
Una cordial felicitació a totes les nenes, noies, senyores..., que porten el nom de Carme, en totes les possibles 
variacions o diminutius.  Felicitats!!! 
 

 Gràcies perquè amb la teva manera d'estar amb els altres, podem entendre que no és tan important l'activitat de 

servei en si, sinó l'actitud de fons amb què la fem. 

Perdona les nostres impaciències, quan volem tenir-ho tot controlat, amb solucions ràpides. A voltes som 

consumidors sense descans de necessitats equivocades, i correm el perill d'omplir els nostres buits amb 

activismes que no poden suplir la grandesa de trobar-nos amb Tu i amb els altres. 

Ajuda'ns a descelerar ritmes, a aguditzar l'acollida i l'escolta i a aprendre a ser pacients en l'acció. 

Era l'era del soroll on el silenci s'ha convertit en luxe, que no oblidem de fomentar la interioritat. Que no quedem 

embriagats per un activisme que ens fa creure que tot ho podem, sinó que cerquem la coherència entre el que 

sentim i el que fem. 

Ensenya'ns a prioritzar amb sentit comú a què i a qui dediquem el temps. 

Que tinguem sempre de rerefons la teva Paraula que ens recorda que sempre, el més important són les persones. 

Que no quedem aclaparats i devorat per la velocitat, sinó que restem atents al teu pas en los nostres vides. 

Gràcies, Senyor, perquè avui també vens a casa nostra. Potser no ho tenim tot a punt per rebre't, però estem 

contents d'acollir-te. Que com Maria, t'oferim tota la nostra atenció. 

    
    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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


