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 (Lc 15,1-32) Aquest text de l'Evangeli el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 Jesús no volia que la gent de Galilea sentís Déu com un rei, un senyor o un jutge. Ell 
l'experimentava com un pare increïblement bo. En la paràbola del "pare bo" fa veure com ell 
imaginava a Déu. 
 Déu és com un pare que no pensa en la seva pròpia herència. Respecta les decisions dels 
seus fills. No s'ofèn quan un d'ells el dóna per "mort" i li demana la seva part de l'herència. 
 El veu marxar de casa amb tristesa, però no l'oblida mai. Aquell fill sempre podrà tornar 
a casa sense cap mena de temor. Quan un dia el veu venir afamat i humiliat, el pare "es 
commou", perd el control i corre a l'encontre del seu fill.   
 S'oblida de la seva dignitat de "senyor" de la 
família i l'abraça i el besa efusivament com una mare. 
Interromp la seva confessió per estalviar-li més 
humiliacions. Ja ha sofert prou. No necessita 
explicacions per acollir-lo com a fill. No l'imposa cap 
mena de càstig. No li exigeix un ritual de purificació. 
No sembla sentir ni tan sols la necessitat de 
manifestar-li el seu perdó. No fa falta. Mai no ha 
deixat d'estimar-lo. Sempre ha buscat per a ell el 
millor. 
 Ell mateix es preocupa que el seu fill se senti bé 
una altra vegada. Li regala l'anell de la casa i el millor 
vestit. Ofereix una festa a tot el poble. Hi haurà un 
banquet, música i ball. El fill ha de conèixer al costat 
del pare, la festa bona de la vida, no la diversió falsa que buscava entre prostitutes pagades. 
 Així sentia Jesús a Déu i així ho repetiria també avui als qui en viuen allunyats i 
comencen a veure's com "perduts" enmig de la vida. Qualsevol teologia, predicació o 
catequesi que oblida aquesta paràbola central de Jesús i impedeix experimentar Déu com un 
pare respectuós i bo, que acull els seus fills i filles perduts, oferint-los el seu perdó gratuït i 
incondicional, no prové de Jesús ni transmet la seva Bona Nova de Déu. 
 No deixa de ser un compromís personal viure en clau de perdó, ja que així ho preguem 
en el Pare Nostre. 
 Que mai no oblidem que Déu sempre ens espera, sobretot com més lluny estem, com 
més malalts, com més allunyats... sempre. 
 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 10 ... Santa Margarida: A les 4h de la tarda, batejarem l'Alex Serra i Casas. Benvingut a la 

 família dels cristians. 

Diumenge, dia 11  DIADA NACIONAL DE CATALUNYA: Les misses, com els diumenges. 

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. 

         Castellfollit de la Roca: En motiu de la Festa de la Gent Gran, que es celebrarà demà, avui, 

 no hi haurà Missa anticipada a la parròquia. 

Diumenge, 18 ...... Castellfollit de la Roca: Festa de la Gent Gran. Missa a 2/4 d'11h del matí. Després, 

 Sardanes i Dinar de Germanor. (Programes a part) 

         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".

Hi ha alegries que no es poden explicar perquè són inefables, sense preu, sense condicions i tenen, com a única 

raó, l'amor, l'autèntic amor que neix del cor. 

Gràcies, Senyor, perquè podem aprendre de tu que el verb que més es repeteix amb l'acció d'estimar és el de 

córrer, perquè a l'amor li urgeix moure's, posar-se en acció. És esperança en marxa, perquè confia plenament. 

Gràcies perquè mai dones per perduda cap persona, cap situació, cap fugida, i restes sempre en recerca, amb 

l'abraçada preparada per l'acollida. 

Gràcies per tantes persones que viuen en compromís actiu, en recerca dels oblidats, en camps de refugiats, enmig 

d'un mar, fugint de guerres o de fam... 

Gràcies perquè els seus braços resten, com els teus, oberts a salvar, a acollir, a rescatar. 

Que mai no restem indiferents al dolor, al patiment injust, a la soledat, tant de grans com d'infants. Que no 

oblidem mai que no som una xifra, sinó que, darrere de cada un d'ells, tu, Senyor, tens un projecte de vida i una 

història.  
        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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


