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 (Lc 13,22-30) (J.A. Pagola) Jesús va caminant cap a Jerusalem. La seva marxa no és 
la d'un pelegrí que puja al temple per complir els seus deures religiosos. Segons Lluc, Jesús 
recorre ciutats i poblets "ensenyant". Necessita comunicar alguna cosa a aquella gent: Déu és 
un Pare bo que ofereix la seva salvació a tothom. Tothom és convidat a acollir el seu perdó. 
 Els pecadors s'omplen d'alegria en sentir-lo parlar de la bondat insondable de Déu: també 
ells poden esperar la salvació. En els sectors fariseus, això no obstant, critiquen el seu missatge 
i també la seva acollida als recaptadors, prostitutes i "pecadors"; 
que potser Jesús no està obrint el camí cap a una relaxació 
religiosa i moral inacceptable?  
 Segons Lluc, un desconegut interromp la seva marxa i li 
pregunta pel nombre dels qui se salvaran: seran pocs? Seran 
Molts? Se salvaran tots? Només els justos? Jesús no respon 
directament la seva pregunta. L'important no és saber quans se 
salvaran. El que és decisiu és viure amb una actitud lúcida i 
responsable per acollir la salvació d'aquest Déu bo. Jesús ho 
recorda a tothom: "Esforceu-vos a entrar per la porta estreta". 
 D'aquesta manera talla d'arrel la reacció dels qui entenen el seu missatge com una 
invitació al laxisme. Seria burlar-se del Pare. La salvació no és una cosa que es rep d'una 
manera irresponsable d'un Déu permissiu. No és tampoc el privilegi d'alguns elegits. No n'hi 
ha prou de ser fills d'Abraham. No n'hi ha prou d'haver conegut el Messies. 
 Per acollir la salvació de Déu cal que ens esforcem, lluitem, imitem el Pare, que confiem 
en el seu perdó. Jesús no rebaixa les seves exigències: "Sigueu compassius com el vostre Pare 
és compassiu"; "No jutgeu i no sereu jutjats"; "Perdoneu setanta vegades set", com el vostre 
Pare; "Cerqueu el Regne de Déu i la seva justícia".  
 Per entendre correctament la seva invitació a "entrar per la porta estreta" hem de recordar 
les paraules de Jesús que podem llegir a l'evangeli de Joan: "Jo sóc la porta: els qui entrin per 
mi se salvaran (Jo 10,9). Entrar per la porta estreta és "seguir Jesús"; aprendre a viure com ell, 
prendre la seva creu, i confiar en el Pare, que l'ha ressuscitat. 
 En aquest seguiment de Jesús no hi val pas tot: hem de respondre a l'amor de Pare amb 
fidelitat. Allò que Jesús demana no és rigorisme legalista, sinó amor radical a Déu i al germà. 
Per això la seva crida és font d'exigència, però no d'angoixa. Jesús és una porta sempre 
oberta. Ningú no la pot tancar. Només nosaltres, si ens tanquem a seu perdó. L'advertència 
de Jesús conserva tota la seva gravetat també en els nostres dies. Sense renúncia no es guanya 
ni aquesta vida ni l'eterna. 
 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:  
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. 

 

 

NOTA: ELS PROPERS DISSABTES, DIUMENGES I FESTES 

DEL MES D'AGOST, DE LES 10H FINS A LES 14H, 

EL MONESTIR ROMÀNIC DE SANT JOAN LES FONTS 

RESTARÀ OBERT PER PODER-LO VISITAR. 

 

Gràcies, Senyor, perquè el teu amor no sap d'estadístiques ni classificacions, i els teus càlculs no tenen res a 

veure amb els nostres comptes.  

Avui ens parles d'una porta d'accés al teu Regne d'Amor, i ens adonem que en la vida trobem moltes falses portes 

que ens ensarronen amb paraules, que parlen de falses felicitats, de fàcils èxits i reconeixements tan de moda. Per 

això moltes vegades ni parem atenció al fet que la teva porta és petita, senzilla, discreta i estreta, sense llums 

enlluernadors, ni cartells que augurin felicitats caduques, sinó que resta silenciosa a l'espera de la nostra recerca, i 

del nostre desig sincer d'entrar. 

Senyor, prou saps que no estem acostumats a esperes llargues, sinó que ho volem tot ràpid i immediat. Així ens 

passa que sovint perdem el tast, i tot ens deixa un regust de caduc, de no res. 

Concedeix-nos, Senyor, la valentia de saber restar com el guaita, atents a la teva veu, atents al teu pas i que en 

aquesta espera anem configurant un cor senzill. 

Que mai no oblidem, Senyor, que en realitat, el que resta esperant-nos des de sempre és el teu amor 

incondicional i fidel per nosaltres. 

  
    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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


