
--// 

 

   
 

 

  
  
 
 (Mt 24,37-44) Aquest text de l'Evangeli el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 Comencem avui l'any litúrgic, amb el primer diumenge d'Advent. La lectura de 
l'evangeli que avui llegim, de la mà de Mateu, recull les paraules de Jesús, que, com a bon 
pedagog, se serveix de la paraula del lladre, per a recordar-nos que l'actitud d'espera ens fa 
estar a punt, en preparació permanent, i que el lladre no s'anuncia. És temps d'advent. Temps 
d'espera i d'esperança.  Un dia la història apassionant dels homes i dones s'acabarà, com 
s'acaba inevitablement la vida de cadascú de nosaltres. Els evangelis posen en boca de Jesús 
un discurs sobre aquest final, i sempre destaquen una exhortació: "vigileu", "estigueu alerta", 
"viviu desperts". Les primeres generacions cristianes van donar molta importància a aquesta 
vigilància. La fi del món no arribava tan aviat com alguns es pensaven... 
 Han passat molts segles des de llavors. ¿Com vivim els cristians d'avui? ¿Encara 
estem desperts o ens hem anat adormint a poc a poc? Vivim atrets per Jesús o distrets 
per tota mena de qüestions secundàries? ¿El seguim a ell o hem après a viure a l'estil 
de tothom? 
 Vigilar és abans que res despertar de la inconsciència. Vivim el "somni" de ser 
cristians quan, en realitat, no pas poques vegades els nostres interessos, actituds i 
estil de viure no són els de Jesús. Aquest "somni" ens protegeix de buscar la nostra 
conversió personal i la de l'Església. Si no ens "despertem", ens continuarem 
enganyant a nosaltres mateixos. 
 Vigilar és viure atents a la realitat. Escoltar els gemecs dels qui pateixen. Sentir l'amor de 
Déu a la vida. Viure més atents a la seva presència misteriosa entre nosaltres. Sense aquesta 
sensibilitat no és possible caminar seguint els passos de Jesús.   
 Vivim de vegades immunitzats a les crides de l'evangeli. Tenim cor, però se'ns ha 
endurit; tenim orelles, però no escoltem el que Jesús escoltava; tenim ulls, però no veiem la 
vida com ell la veia, ni mirem les persones com ell les mirava. Aleshores pot passar allò que 
Jesús volia evitar entre els seus seguidors: veure'ls com uns "cecs conduint uns altres cecs". 
 Si no ens despertem, a tots ens pot passar el mateix que a aquells de la paràbola que 
encara, al final del temps, preguntaven: "Senyor ¿quan et vam veure afamat, o assedegat, o 
estranger, o despullat, malalt, o a la presó, i no et vam assistir?" 
 Amb la celebració d'aquest "Advent" descobrirem nous aspectes del significat de 
l'esperança. El context mundial que vivim, la inestabilitat econòmica, la crisi dels recursos 
energètics, la guerra a Ucraïna i a tants llocs del món, faran que les festes d'Advent 
adquireixin encara més un subratllat i un significat especial: davant de tota aquesta incertesa 
brillarà més intensament, l'esperança del naixement del Salvador, de la vinguda del seu 
Regne.      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 pendent mes de Novembre de 2022: 
 

AQUEST DIUMENGE, DIA 27 DE NOVEMBRE, COMENÇA L'ADVENT 

TOT PREPARANT EL NADAL 
 

Diumenge, dia 27  Sant Salvador de Bianya: A 2/4 d'11h del matí, Missa i pregària al Cementiri. 

Dimarts, dia 29 ..  Solius: A partir de 2/4 d'11h, Recés per a Capellans i Diaques. 

 

Agenda mes de Desembre de 2022: 
Diumenge, dia 4 .. Sant Martí de Capsec: A 2/4 d'11h del matí, Missa en honor de Sant Martí. 

Diumenge, dia 4 .. Sant Joan les Fonts: A 3/4 de 12h, Celebració Penitencial. 

Dimecres, dia 7 ... Castellfollit de la Roca: A les 7h de la tarda, Missa anticipada Festa de la Puríssima. 

Dijous, dia 8 .......  Festa de la Puríssima. Misses: A 2/4 de 10h, a La Canya 

       A 2/4 d'11h, a Sant Pere Despuig. (Festa major) 

        A les 12h, a Sant Joan les Fonts 

Dissabte, dia 10 ..  Castellfollit de la Roca: A 3/4 de 7, Celebració Penitencial. 

Diumenge, dia 11  Sant Josep Obrer de La Canya: A 1/4 de 10h, Celebració Penitencial. 

Diumenge, dia 11  Sant Joan les Fonts: Missa dominical a 2/4 d'11, en atenció a la Festa de Santa Eulàlia de 

 Begudà, patrona de la Parròquia. (No hi haurà la missa de les 12h, serà a Begudà) 

Diumenge, dia 11  Santa Eulàlia de Begudà: Festa de Santa Eulàlia: Missa a les 12h del migdia. 

Diumenge, dia 18  Sant Joan les Fonts: Queda suprimida la missa de les 12h en atenció a l'Aplec de la Mare 

 de Déu d'Esperança, a La Canya. La Missa serà a les 12h a l'esplanada d'Esperança.) 

Diumenge, dia 18  Sant Josep Obrer de La Canya: Festa de la Mare de Déu d'Esperança. A les 12h, Missa 

 a l'esplanada de la Capella. Al final, cant dels Goigs. Després, Sardanes i coca. (Programa a part) 

 (En cas de mal temps, ho celebraríem a l'església parroquial de Sant Josep Obrer) (Queda suprimida la 

 Missa de 2/4 de 10h del matí que es fa el diumenges a l'església parroquial de Sant Josep Obrer) 

Dilluns, dia 19..... Sant Josep Obrer de La Canya: Festa local de la Mare de Déu d'Esperança. A les 4h de 

 la tarda, Missa a la seva Capella. Al final, coca per a tothom. 

Dimarts, dia 20 ... Sant Josep Obrer de La Canya: Reunió de capellans i diaques de l'Arxiprestat de l'Alt Fluvià 

 a la sala rodona de l'església de La Canya. Començarà a les 11h del matí. 

Dijous, dia 22 ..... Sant Josep Obrer de La Canya: Trobada dels de la Colla del dijous. Assistiran a la Missa 

 que es celebrarà a les 12h del migdia. Benvinguts! 

Dissabte, dia 24 . Sant Joan les Fonts: Missa del Gall, a les 12h de la nit, a l'església de l'antic Monestir 

Diumenge, dia 25  NADAL DEL SENYOR. Misses: A 2/4 de 10h del matí, a La Canya 

            A 2/4 d'11h del matí, a Santa Eulàlia de Begudà 

            A les 12h del migdia, a Castellfollit de La Roca  
 

-Sant Joan les Fonts: Diumenge, dia 4, a 3/4 de 12h.                                                                                                                                                                                                                                                   

                -Castellfollit de la Roca: Dissabte, dia 10, a 3/4 de 7h 
                -La Canya: Diumenge, dia 12, a 1/4 de 10h   



 
 
         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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


