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 (Mt 3.1-12) Aquest text de l'Evangeli el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 Segon diumenge del temps d'Advent. Advent és esperança activa. No podem esperar el 
Senyor amb els braços plegats. 
 El fragment de l'evangeli d'avui resumeix la personalitat i caràcter de Joan Baptista, el seu 
missatge i activitat. Un home que al viure en veritat atreia a seguir-lo. Un profeta que ens 
convida avui a preparar-nos, al desert, per la vinguda de Déu. Desert que vol dir silenci obert 
a la paraula, pregària espontània i temps d'austeritat per descobrir el veritable valor de les 
coses importants de la nostra vida. 
 Entre la tardor de l'any 27 i la primavera del 28 
apareix en l'horitzó religiós de Palestina un profeta 
original i independent que provoca un fort impacte en 
el poble. El seu nom és Joan. Les primeres generacions 
cristianes el van veure sempre com l'home que va 
preparar el camí a Jesús.  
 Hi ha una cosa nova i sorprenent en aquest 
profeta. No predica a Jerusalem, com Isaïes i altres 
profetes; viu apartat de l'elit del temple. Tampoc és un 
profeta de la cort: es mou lluny del palau d'Antipes. 
D'ell es diu que és "Una veu que crida en el desert, un 
lloc que no pot ser fàcilment controlat per cap poder. 
Aquest és, precisament el missatge de Joan: "Convertiu-vos": "Prepareu el camí del Senyor, 
aplaneu les seves rutes". Aquest "camí del Senyor" no són les calçades romanes per on es 
mouen les legions de Tiberi. Aquestes "rutes" no són els camins que porten al temple. Cal 
obrir camins nous al Déu que arriba amb Jesús.  
 Això és el primer que necessitem també avui: convertir-nos a Déu, tornar a Jesús, obrir-li 
camins en el món i en l'Església. No es tracta només d'un aggiornamento o adaptació al 
moment actual. És molt més. És posar tota l'Església en estat de conversió. 
 No serà fàcil. Probablement es necessitarà molt de temps per a posar la compassió al bell 
mig dels cristianisme. No serà senzill passar d'una "religió d'autoritat" a una "religió de 
crida". Es necessitaran canvis profunds per tal de posar els pobres al centre de la nostra religió. 
 Tan se val A Jesús només el seguim amb una actitud de conversió. Una conversió que 
nosaltres hem d'iniciar ara mateix, a fi de transmetre-la com una manera de ser i com un estat 
d'ànim a les generacions futures. Una conversió que nosaltres hem d'alimentar i sostenir 
entre tots. Només una Església en actitud de conversió és digna de Jesús 
 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 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 11, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


