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 (Lc 14,1.7-14) En el seu camí cap a Jerusalem, Jesús aprofita les vivències quotidianes 
que formen part de la vida, per a fer d'elles aprenentatge i lliçó de vida. 
 Jesús està menjant convidat per un dels principals fariseus de la regió. Lluc ens indica que 
els fariseus no paren d'espiar-lo. Jesús, en canvi, se sent lliure per criticar els convidats que 
cerquen els primers llocs, i inclús per suggerir a qui l'ha convidat a qui ha de convidar d'ara 
endavant. Aquesta interpel·lació a l'amfitrió ens deixa desconcertats. Amb paraules senzilles, 
Jesús li indica com ha d'actuar. Jesús li assenyala en qui ha de pensar: "Quan facis un 
banquet, convida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs". Els pobres no tenen mitjans  per 
correspondre a la teva invitació. Per això ningú no els 
convida...  
 Jesús no rebutja l'amor familiar ni les relacions 
amistoses. Allò que no accepta és que siguin sempre les 
relacions prioritàries, privilegiades i exclusives. Als qui 
entren en la dinàmica del Regne de Déu buscant un món 
més humà i fratern, Jesús els recorda que l'acolliment als 
pobres ha de ser anterior a les relacions interessades i als 
convencionalismes socials. ¿Es pot estimar sense esperar res 
a canvi? No ens hem d'enganyar. El camí de la gratuïtat és 
gairebé sempre difícil. Cal aprendre coses com ara 
aquestes: donar sense esperar gaire, perdonar sense amb 
prou feines exigir, ser pacients amb les persones poc 
agradables, ajudar pensant només en el bé dels altres... Sempre és possible retallar una mica 
els nostres interessos, renunciar de tant en tant a petits avantatges, posar alegria a la vida del 
qui viu necessitat, regalar una mica de temps sense reservar-lo sempre per nosaltres, 
col·laborar en petits serveis gratuïts... 
 Jesús s'atreveix a dir al fariseu que l'ha convidat: "Feliç de tu, si obres així, ja que ells no 
tenen res per recompensar-te". Aquesta benaventurança ha quedat tan oblidada que molts 
cristians mai no n'han sentit a parlar. Així i tot, conté un missatge molt estimat per Jesús: 
"Sortosos els qui viuen pels altres sense rebre cap recompensa. El Pare del Cel els ho 
recompensarà". 
 Jesús buscava una societat en la qual cadascú pensés en els més dèbils i indefensos. Una 
societat molt diferent de l'actual en què aprenguéssim a estimar no pas a qui ens paga millor, 
sinó a qui més ens necessita. És bo preguntar-nos amb sinceritat què cerquem quan ens 
apropem als altres. ¿Hi cerquem donar o rebre? 
 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 28  Santuari de la Mare de Déu dels Arcs. Santa Pau: Aplec de la Mare de Déu dels Arcs.  

 A les 12h del migdia, Missa Solemne amb acompanyament de l'Orquestra La Principal d'Olot, i amb la 

 col·laboració del Cor Parroquial de Santa Pau. Al final, besamans i cant dels Goigs a la Mare de Déu. 

 NOTA: El dimecres, 8 de setembre, el Santuari restarà obert de les 11h a les 12h del migdia. 

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

 

Agenda mes de Setembre de 2022:  

Dissabte, dia 3 ....  Sant Joan les Fonts: A les 12h del migdia, i a l'església de l'antic Monestir benedictí, 

 batejarem en Martí Susany i Cabrera. Benvingut a la família dels cristians. 

Diumenge, dia 4 .  Sant Joan les Fonts: Monestir: A les 12h. Visita guiada i teatralitzada al Monestir.   

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

Dijous, dia 8 ......   Festa de la Mare de Déu del Tura d'Olot: A les 10h., Missa Solemne Concelebrada . 

 Presidirà el Dr. Joan Torra Bitlloch, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Al final, Cant dels 

 Goigs. Hi assistirà l'Excm. Ajuntament d'Olot. 

Dissabte, dia 10 .. Santa Margarida: A les 4h de la tarda, batejarem l'Alex Serra i Casas. Benvingut a la 

 família dels cristians. 

Dissabte, dia 17 .. Santa Margarida: A les 12,30h, s'uniran amb el Sagrament del Matrimoni, en Nicolae 

 Paunescu Laurentiu, i na Tania Agea Moreno. 

Diumenge, 18 ..... Santuari de la Mare de Déu dels Arcs. Santa Pau: Festa de la Tornaboda. Missa a les 12h 

 Dinar de Germanor i Gran Sorteig. 

        Santa Margarida: a la 1h del migdia, batejarem la Adriana Mulleras i Humet. Benvinguda 

 a la família dels cristians. 

Dissabte, dia 24 .. Sant Joan les Fonts: A les 12h del migdia, s'uniran amb el Sagrament del Matrimoni en 

 Javier Santana i Cano, amb na Maria Vilanova i Fàbrega. 

Diumenge, dia 25 Aplec de Sant Miquel del Mont de Bianya: El Programa s'anunciarà més endavant.  

Dijous, dia 29 ..... Sant Joan les Fonts: A les 11h del matí celebrarem la Santa Missa als jardins de la 

 "Residència Geriàtrica Torreblanca" 

Gràcies, Senyor, perquè a través de la teva vida en Jesús, el teu gest amb els altres i la teva actitud de servei, 

entenem que això de ser humil no és més que ser autèntic i que en ser-ho ens infons el teu alè d'Amor. 

  
    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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


