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 (Lc 14,25-33) Quan Jesús diu que cal ser capaços de carregar la seva creu, fa al·lusió 
a la disponibilitat de ser testimonis del seu nom al preu que calgui, des dels sacrificis 
quotidians, fins al de la mort en martiri, si arribés el moment de donar-ne testimoni. 
 És un error pretendre ser "deixebles" de Jesús sense aturar-nos a reflexionar sobre les 
exigències concretes que implica seguir els seus passos i sobre les forces amb les quals hem de 
comptar per a una cosa així. Jesús mai no va pensar en seguidors inconscients, sinó en 
persones lúcides i responsables. 
 Una imatge que Jesús fa servir per aclarir el seu 
raonament, és molt concreta. Diu: "Ningú no es posa a 
construir una torre" sense reflexionar sobre com cal actuar per 
aconseguir acabar-la. Seria un fracàs començar a "construir" i 
no poder portar a terme l'obra iniciada. 
 En l'Evangeli Jesús proposa una manera de "construir" la 
vida. Un projecte ambiciós, capaç de transformar la nostra 
existència. Per això no és possible viure de manera 
evangèlica sense aturar-nos a reflexionar sobre les decisions 
que cal prendre a cada moment. 
 Un segon exemple. Diu Jesús: "Ningú no s'enfronta de 
manera inconscient a un adversari que l'ataca amb un exèrcit 
molt més poderós sense reflexionar prèviament si aquell combat acabarà amb victòria o serà 
una derrota. Seguir Jesús és enfrontar-se amb els adversaris del Regne de Déu i la seva 
Justícia. No és possible lluitar a favor del Regne de Déu de qualsevol manera. Cal lucidesa, 
responsabilitat i decisió.  
 En els dos exemples s'hi repeteix el mateix: tots dos personatges "s'asseuen" a reflexionar 
sobre les exigències, els riscos i les forces amb les quals compten per portar a terme la seva 
comesa. Segons Jesús, entre els seus seguidors sempre caldrà la meditació, el debat, la reflexió. 
Altrament, el projecte cristià pot restar inacabat. 
 És un error afogar el diàleg i impedir el debat en l'Església de Jesús. Necessitem més que 
mai deliberar junts sobre la conversió que hem de viure els seus seguidors. "Asseure'ns" per 
pensar amb quines forces hem de construir el Regne de Déu en la societat moderna. Si no, la 
nostra evangelització serà una "torre inacabada". 
 La invitació de Jesús és provocativa. Només hi ha un camí per créixer en llibertat, i 
només el coneixen els qui s'atreveixen a seguir Jesús incondicionalment, col·laborant-hi en el 
projecte del Pare: construir un món just i digne per a tothom. 
 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 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". (La Missa, a les 12h, a la Parroquial) 

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 

 A les 2h de la tarda, 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, i a l'església de l'antic Monestir, 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: A les 12h del migdia, celebrarem la Missa 

 dedicada a Sant Miquel, allà a la muntanya, davant de la seva Capella. Al final, cantarem els Goigs 

 dedicats al Sant. Després, al Centre Cívic de l'Hostal Nou, Dinar de Germanor. 

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

 "Residència Geriàtrica Torreblanca".

L'amor autèntic no sap de mitges paraules, de racions mesurades d'estimació ni de pretensions buides. L'amor 

autèntic solament sap d'actituds sinceres que mouen a estimar al seu estil. 

Gràcies, Senyor, per estimar-nos tant. Dona'ns la fe necessària per arribar al fons de la teva crida, perquè en 

realitat tot es redueix a ser allò que estem cridats a ser. 

Gràcies perquè ens regales la possibilitat de créixer des de les errades, des de les passes equivocades, de les 

paraules que no ens deixen avançar. Hi ha opcions que ens posen en crisi, perquè suposen un canvi radical d'estil 

de vida, d'opcions, de manera de relacionar-nos amb els altres. 

Gràcies perquè tot esdevé gràcia si ho posem a les teves mans acollidores de Pare que ens estima 

incondicionalment.  

  
    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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


