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(Lc 12,32-48)   
 Jesús tenia una visió molt lúcida sobre el diner. La resumeix en una frase breu i 
contundent: "No podeu servir alhora Déu i el diner". És impossible. Aquest Déu que cerca 
amb passió una vida més digna i justa per als pobres no pot regnar en qui viu dominat pel 
diner. 
 Però no es queda només en aquest principi de caràcter general. Amb la seva vida i la seva 
paraula s'esforça per ensenyar els rics de Galilea i els camperols pobres dels poblets quina és 
la manera més humana de "tresorejar". 
 En realitat, no tothom podia aconseguir un tresor. 
Només els rics de Sèpforis i Tiberíades podien acumular 
monedes d'or i de plata. A aquest tresor l'anomenen 
mammona, és a dir, "diner que està segur" o que "dona 
seguretat". En els poblets no circulaven pas monedes de gran 
valor. Alguns pagesos aconseguien algunes monedes de 
bronze o coure, però la majoria vivia intercanviant-se 
productes o serveis en un règim de pura subsistència.  
  Jesús explica que hi ha dues maneres de "tresorejar". 
Alguns intenten acumular cada vegada més mammona; no 
pensen en els necessitats; no donen almoina a ningú: la seva 
única obsessió és acaparar més i més. Hi ha una altra manera de "tresorejar" radicalment 
diferent. No consisteix a acumular monedes, sinó a compartir els béns amb els pobres per 
reunir-se "al cel un tresor que no s'acabi", és a dir, davant de Déu. 
 Només aquest tresor és segur i queda intacte en el cor de Déu. Els tresors de la terra, 
encara que els anomenem mammona, són caducs, no donen seguretat i sempre estan 
amenaçats. Per això Jesús fa un crit d'alerta. Compte amb el diner, ja que "on teniu el tresor, 
hi tindreu el cor". El diner atrau el nostre cor i ens sedueix perquè dóna poder, seguretat, 
honor i benestar: viurem esclavitzats pel desig de tenir-ne sempre més.  
 Al contrari, si ajudem els necessitats ens anirem enriquint davant Déu, i el Pare dels 
pobres ens anirà atraient cap a una vida més solidària. Fins i tot enmig d'una societat que té 
el seu cor posat en el diner és possible viure de manera més austera i compartida. 
 Que no oblidem la certesa de saber que el nostre present es desenvolupa cap un avenir 
que restarà per sempre, i que el visquem amb el goig del qui vetlla al qui estima. 
 "Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos... Feliços els criats que l'amo 
trobarà vetllant al moment de la seva arribada..." 
 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 d'Agost de 2022:  
Dissabte, dia 6 .. Sant Joan les Fonts: MONESTIR: A les 12h del migdia, Concert per Camerata dels 

 Pirineus. 

Diumenge, dia 7 ..  Sant Martí de Capsec: A 2/4 d'11h, Missa en honor de Sant Roc. 

          Sant Joan les Fonts: MONESTIR: Visita guiada i teatralitzada al Monestir, a les 18,30h. 

 "Fragments del passat. Monjos, remeieres i remences". 

Dimecres, dia 10 .  Sant Llorenç de Sous: A les 12h, Missa. Qui s'apunti al dinar, serà al Santuari del Mont. 

Dilluns, dia 15 ....  Sant Martí del Clot: FESTA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA. Missa a 2/4 d'11h. 

 Horari de Misses, a les altres parròquies, com els diumenges. 

Dimarts, dia 16 ...  Castellfollit de la Roca: Festa de Sant Roc. A les 8h del vespre, Missa en honor de Sant 

 Roc a l'església parroquial. A 2/4 de 9 del vespre, Res del Sant Rosari, davant la Capelleta de Sant Roc. 

Dissabte, dia 20 ..  Santa Margarida: A 2/4 de 12h, batejarem la Maria Garriga i Bruguera. 

Dijous, dia 25 .. Sant Joan les Fonts: A les 11h del matí, celebrarem la Santa Missa als jardins de la 

 Residència "Torreblanca". 

Dissabte, dia 27 ..  Santa Margarida de Bianya: A les 12h del migdia, s'uniran en Matrimoni l'Adam Laghrissi 

 amb na Isabel Montes i Ruiz.  

Diumenge, dia 28  Sant Josep Obrer de La Canya: A la 1h del migdia, batejarem la Paula Serrat i Segovia. 

 

Augmenta, Senyor, la nostra pobre fe, per entendre i acceptar les teves paraules. Sense la fe no ens és possible 

desprendre'ns dels nostres béns, ni mantenir les nostres llànties enceses. Sense la fe, se'ns fa molt difícil acceptar 

el camí que proposa el teu evangeli.  

Augmenta, Senyor, la nostra petita fe, que és confiança en el teu pas per la nostra vida i que ens fa dir, com sant 

Pau, "Sabem de qui ens hem fiat". Fe que ens permet sentir una veu interior, que és la teva, que ens crida cada 

dia i que ens para de la veritable felicitat en aquesta vida i també en la futura. 

Augmenta, Senyor, la nostra fe,  que ens mou en la construcció d'un món millor, atents als signes dels temps, 

cridats al repte de posar-nos mans a l'obra i començar amb un altre estil de vida. 

Augmenta, Senyor, la nostra fe, per estar a punt, en vetlla, de manera que ens vegis amb el cor ple d'anhel per 

trobar-se amb Tu. Sabem que quasi tot depèn de quasi res, per això et demanem que ens ajudis a viure enfocats 

en això que ens recordes: "Allà on teniu el vostre tresor, allà hi tindreu el vostre cor". 

  
    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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


