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 (Mt 11,2-11) Aquest text de l'Evangeli el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 Avui celebrem el tercer diumenge d'Advent, conegut com el diumenge Gaudete, és a dir, 
diumenge de l'alegria. Expressió de la joia que experimentem per la vinguda de Jesús a les 
nostres vides. 
 L'evangeli d'avui ens torna a parlar de Joan Baptista, el 
precursor, que està a la presó per haver acusat Herodes Antipes 
d'immoralitat pública. Amb tot, Joan segueix posant el centre 
de la seva vida en enviar els seus seguidors cap a Jesús, el 
Messies esperat, fent-los parar atenció a les seves paraules i 
obres. Gestos de misericòrdia, signes de salvació, que s'allunyen 
potser de la imatge que tenien els jueus del Salvador que havia 
d'arribar, ja que no és un Déu de violència, ni de venjances, 
sinó un mestre que ens ensenya que el camí de la felicitat ve de 
la mà de les benaurances.   
 Jesús dedica a Joan un dels majors elogis: "Entre tots els que les mares han portat al món 
no n'hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista". Profeta autèntic que dona testimoni 
amb la seva vida, profeta valent que no es doblega davant els poderosos. Ens és model 
d'actitud en temps d'Advent.  
 Totes les lectures d'avui ens exhorten a continuar caminant amb esperança cap a Nadal, 
amb il·lusió, paciència activa i amb ple alè. Visquem, doncs, la jornada d'avui en clau de joia 
per un Déu que s'apropa a les nostres vides. 
 Allò que identifica el veritable Messies i els qui el segueixen és el seu servei als qui 
pateixen; no pas les paraules boniques, sinó les obres. He llegit que el filòsof danès Soren 
Kierkegaard comença un dels seus tractats amb aquestes paraules: "Aquestes són reflexions 
cristianes. Per això aquí no es parla d'amor, sinó de les obres de l'amor". Senzillament genial. 
L'amor cristià envers el qui pateix no és un amor explicat, cantat, exaltat. L'amor veritable no 
consisteix en paraules, sinó en fets. BON NADAL!!! 
  Ben vostre, Mn. Miquel 

 

      

Quina alegria saber que t'apropes, Senyor. Volem preparar-nos per acollir-te en les nostres vides, i en 
fer-ho, respondre a la teva crida de viure estimant i acollint els altres. 

    Quina alegria sentir-te entre nosaltres amb gust de pa, company de camí, i recordant-nos que el que 
queda és el que donem amb generositat en el nostre caminar per la vida. 

      Quina alegria tenir la certesa que ets Déu amb nosaltres i que mai no ens abandones. Gràcies perquè 
res, ni ningú, ens podrà separar de tu. I això ens vesteix de força i d'esperança certa que sempre ets a prop. 
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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: 
Dissabte, dia 10 ..  Sant Joan les Fonts: A les 12h del migdia, i a l'església de l'antic Monestir, Batejarem na  

 Yliana Denisse Singh i Tomasino. Banvinguda a la família dels cristians. 

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 a Sant Joan. 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.  

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

 12h, Missa a l'esplanada de la Capella. Al final, cant dels Goigs amb el Cor Parroquial. Després, 

 Sardanes i coca per a tothom  (Programa detallat 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. 

 Durant la Missa cantaran Clara Bonfill i Maria Pérez. Les acompanyarà al piano Elisa Planagumà. 

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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


