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 (Mt 1,18-24) Aquest text de l'Evangeli el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 L'evangeli de Mateu que avui llegim concedeix a Josep un gran protagonisme. Ens posa 
davant els ulls la figura bona, jove i humil de Josep. Davant la proximitat del mateix Déu, 
Josep experimenta la seva total insignificança. Ell és massa petit; Déu és massa gran. Se sent 
massa indigne, ha d'allunyar-se. Però escolta la veu de l'àngel del Senyor que li confirma que 
compta amb ell per dur a terme el projecte de salvació. Per això quan desperta obeeix a la 
seva consciència i posa en acció la seva confiança en Déu; acollirà la mare i el nadó i els 
protegirà en tot moment. No entén res però la seva generositat fa que ho accepti tot. I tot, 
perquè estima i molt a Maria.   
 Entre els hebreus a un nadó no li posaven un nom qualsevol, de 
forma arbitrària, ja que el "nom", com en gairebé totes les cultures 
antigues, indica l'ésser de la persona, la seva veritable identitat, allò 
que se n'espera. Per això l'evangelista Mateu té tant d'interès a 
explicar des del començament als seus lectors, el significat profund 
del nom del qui serà el protagonista del seu relat. El "nom" d'aquest 
infant que encara no ha nascut és "Jesús", que significa "Déu salva". 
Es dirà així perquè "salvarà el seu poble dels pecats". 
 Mateu li assigna, a més, un altre nom: "Emmanuel". Sap que ningú no ha estat anomenat 
així al llarg de la història. És un nom xocant, absolutament nou, que significa "Déu amb 
nosaltres". Un nom que atribuïm a Jesús els qui creiem que, en ell i des d'ell, Déu ens 
acompanya, ens beneeix i ens salva. Les primeres generacions cristianes portaven el nom de 
Jesús gravat al cor. El repetien una vegada i una altra. Es batejaven en nom seu, es reunien a 
pregar en nom seu. Després de vint segles, els cristians hem d'aprendre a pronunciar el nom 
de Jesús d'una manera nova: amb afecte i amor, amb fe renovada i en actitud de conversió. 
Amb el seu nom als llavis i al cor, podem viure i morir amb esperança. BON NADAL!!! 
  Ben vostre, Mn. Miquel 

 

      

A La Canya tenim una església parroquial moderna, d'obra vista, i amb més de 
cinquanta anys d'història. Ben a prop, hi tenim una Capella dedicada a la Mare de Déu 
d'Esperança. Aquest diumenge, s'obriran les seves portes i podrem venerar la imatge d'una 
manera ben cara a cara. De fills a la Mare. I la Mare ens mirarà complaguda. Si fa bo, no 
celebrarem la Missa solemne ni a la Capella, ni al carrer. Sinó al parc nou que l'Ajuntament 
de Sant Joan les Fonts ha habilitat  per a gaudi de tothom. Hi instal·larem un altar. Hi 
posarem seients. I pregarem junts. En cas de mal temps, ho celebrarem igualment a 
l'església de Sant Josep Obrer. Que tinguem tots una Bona Festa! 
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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 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 els 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  
 

Que la imatge es venera a la seva Capella de la Parròquia de La Canya. 
 

 

 
 
         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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


