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 (Lc 12,49-53) Missa de cada dia. Jesús segueix en el camí cap a Jerusalem; ja és a 
prop el signe de la creu. Tres són les imatges de les quals se serveix Lluc per expressar la força 
de la missió de Jesús: el foc, el "baptisme" i el drama de la divisió.   
 En la tradició bíblica, el foc és signe de la presència de Déu, un 
foc abrusador que crema per amor i vol salvar els qui no entren en 
diàleg amorós amb el Pare. Quan Jesús fa al·lusió al "baptisme que 
ha de passar", està fent referència a la seva passió, mort i resurrecció 
per la salvació dels homes i dones. Li dol, i molt, la divisió que 
generen la bondat i el bé, de la mateixa manera que la llum 
evidencia la foscor. 
 D'alguna manera Jesús no podia desconèixer que, predicant el 
que predicava, encenia l'odi dels seus enemics. Sabia quina era la 
sort dels qui desafiaven el compliment del descans en dissabte, de la 
mateixa manera que sabia quina era la sort dels qui eren acusats de blasfems, i quines eren les 
conseqüències de la seva revolucionària aposta pels pecadors, els publicans, i ja no diguem la 
seva actitud en l'expulsió dels mercaders del temple. Sap que la passió està a prop, i li crema 
el cor per la salvació de tots; per això parla de la seva missió al món com a compliment de la 
voluntat de Déu, i exhorta els deixebles a la fidelitat, i si cal, fins al martiri. 

(Lc 1,39-56) L'evangeli de demà, dilluns, descriu la visita de Maria a 
la seva cosina Isabel, amb qui es fonen en una abraçada d'immensa 
alegria perquè la seva trobada és la constatació que Déu està duent a 
terme el seu projecte de salvació. I cap de les dues no pot estar-se 
d'expressar la gran joia que experimenten en el si dels seus ventres 
fecunds.  En el càntic del Magníficat, Maria esdevé la veu de totes 
les dones que, al llarg del recorregut de l'Antic Testament i de la 
història, han entonat un cant de lloança a Déu. Alava la mà de Déu 
que no té en compte els poderosos i els rics, sinó que vetlla pels 
pobres, els desvalguts i els petits que confien plenament en la seva 
paraula. Maria intueix que el naixement del nen que creix en les 
seves entranyes revolucionarà la història, i no ho pot deixar de cantar. Que sigui dilluns, festa 
de la Bona Mare, una jornada d'acció de gràcies per tot el que el bon Déu ens regala des de la 
seva generositat.  Bona Mare, Maria, Assumpta al cel, pregueu per nosaltres! 
 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:  
Diumenge, dia 14,  Castellfollit de la Roca: A les 7h de la tarda, Missa anticipada de la Festa de la Mare de 

 Déu, Assumpta al cel. 

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

 acabar la Missa, pica pica organitzat per l'Ajuntament de la Vall de Bianya i veïns de Sant Martí del Clot. 

 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. 

Divendres, dia 19  Sant Salvador de Bianya: A les 18,30h, Música, gest i poesia, conviden al silenci i a la 

 contemplació. (Cants d'Hildegarda de Bingen amb Rosamaria Aguadé. Romànic endins: Lloc sagrat, 

 amb Josep Mª Mallarach.  "El Lloc", amb Zamdart Companyia de Dansa. Col·loqui i piscolabis amb els 

 participants. 

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. 

 

Hi ha trobades que canvien la vida i l'omplen d'una joia inefable. Així la trobada de Maria i Isabel marca un 

abans i un després, no sols en les seves vides, sinó també en la nostra història. 

Totes dues se saben beneïdes per la mà de Déu, que compte amb elles per obrar la promesa de salvació. D'alguna 

manera intueixen que estan cridades a ser llums pels altres. 

Gràcies perquè podem aprendre d'elles a viure amb cor obert a la teva paraula, al teu obrar en les nostres vides, i 

descobrir que hi ha una presència teva amagada en nosaltres que ens infon una joia profunda que res ni ningú no 

pot apagar. 

Que, com Maria, ens posem en camí, en marxa, en actitud de sortida en servei i a l'encontre de tots els qui poses 

en el nostre camí, perquè hem après de la trobada de Maria i Elisabet, que la teva paraula en les nostres vides 

també ve de la mà i abraçada amb els altres. 

El teu missatge no sempre és fàcil. No és tan sols el missatge de pau i de consol que nosaltres busquem. Gràcies 

perquè ens dius que l'autèntica llibertat és el signe més clar d'una fe ferma i madura. 

Senyor, augmenta la nostra fe. 

  
    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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


