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 (Lc 16,1-13) Aquest text de l'Evangeli el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 Escriu José Antonio Pagola: "La societat que Jesús va conèixer era molt diferent de la 
nostra. Només les famílies poderoses de Jerusalem i els grans terratinents de Tiberíades 
podien acumular monedes d'or i plata. Els pagesos amb prou feines podien aconseguir alguna 
moneda de bronze o coure, d'escàs valor. Molts vivien sense diner, intercanviant-se 
productes en un règim de pura subsistència. 
 En aquesta societat, Jesús parla del diner amb una freqüència sorprenent. Sense terres ni 
treball fix, la seva vida itinerant de profeta dedicat a la causa de Déu li permet parlar amb 
total llibertat. D'altra banda, el seu amor als pobres i la seva 
passió per la justícia de Déu l'empenyen a defensar sempre 
els més exclosos.  
 Parla del diner amb un llenguatge molt propi d'ell. 
L'anomena espontàniament "diner injust" o "riqueses 
injustes". Sembla que no coneix "diner net". La riquesa 
d'aquells poderosos és injusta, perquè ha estat aplegada de 
manera injusta i perquè en gaudeixen sense compartir-la 
amb els pobres i famolencs.  
 Lluc ha conservat unes paraules curioses de Jesús. 
Encara que la frase pot resultar una mica fosca per la seva 
concisió, el seu contingut no ha de caure en l'oblit. 
"Guanyeu-vos amics a costa del diner, que és enganyós, 
perquè quan tot s'hagi acabat, us rebin en les estances eternes". 
 Jesús va dir als rics: "Feu servir la vostra riquesa injusta per ajudar els pobres; guanyeu-vos 
la seva amistat compartint amb ells els vostres bens. Ells seran els vostres amics i, quan al 
final de la vida el diner no us serveixi per a res, ells us acolliran a la casa del Pare". Dit amb 
altres paraules: la millor manera de "blanquejar" el diner injust davant Déu és compartir-lo 
amb els seus fills més pobres. 
 Els fariseus diuen: La riquesa la consideren com un signe que Déu beneeix la seva vida. 
Encara que vingui reforçada per una llarga tradició bíblica, aquesta visió de la riquesa no és 
evangèlica. S'ha de dir en veu alta, perquè encara hi ha persones riques que, de manera 
gairebé espontània, es pensen que el seu èxit econòmic i la seva prosperitat és el millor signe 
que Déu aprova la seva vida. Un seguidor de Jesús no pot fer qualsevol cosa, del diner: Hi ha 
una manera de guanyar diner, de gastar-lo i de gaudir-ne que és injusta, si oblida els més 
pobres. 
 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 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. Festa Major. 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, a 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. 

 NOTA: Aquest diumenge, NO HI HAURÀ MISSA a Sant Joan les Fonts! 

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

 "Residència Geriàtrica Torreblanca". 

 

Agenda mes d'Octubre de 2022
Dissabte, dia 1 ..  Santa Margarida de Bianya: A les 12h del migdia, batejarem la Juna Vidal i Camós. 

Diumenge, 2 .....  Capella dels Sants Cosme i Damià: A les 12h del migdia, Missa solemne. 

       Sant Joan les Fonts: Avui, la Missa dominical serà a 2/4 d'11h del matí, en atenció a Sant 

 Cosme i Sant Damià, que és la Festa Major.  

Dissabte, dia 8 ..  Sant Joan les Fonts: A l'església romànica del Monestir, S'uniran amb el Sagrament del 

 Matrimoni, l'Eduard Robles i Serradell i na Ivet Saez i Vilastre. Són de Manlleu, 

Diumenge,dia 30 Santuari de la Mare de Déu del Collell: FESTA DE L'APARICIÓ.  

Et demanem, Senyor, que aguditzis la nostra mirada, perquè tot sovint ens sentim atrapats per una societat que 

ens sedueix i ens convenç a tenir una mirada egoista, que s'allunyi del compromís pels altres. Concedeix-nos, 

Senyor, amb el pa de cada dia la força i valentia necessàries per administrar els nostres bens sempre al servei dels 

altres.  
        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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


