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 jesús es va presentar a Joan perquè el bategés 
 (Mt 3,13-17) Aquest text de l'Evangeli el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 Algunes fonts cristianes parlen d'una experiència inicial en què Jesús sent del cel aquestes 
paraules; "Aquest és el meu Fill, el meu estimat". El relat és una elaboració posterior, però 
apunta a una realitat fàcil de constatar. 
 Jesús no és un home buit ni dispers interiorment. No actua per aquells poblets de Galilea 
de manera arbitrària ni mogut per qualsevol interès. Els evangelis estableixen clarament des 
del principi que Jesús viu i actua mogut per "l'Esperit de Déu". No volem que el confonguin 
amb qualsevol "mestre de la Llei". No volem que l'identifiquin amb un fals profeta, disposats 
a buscar un equilibri entre la religió del temple i el poder de Roma.   
 Els evangelistes volen, a més, que ningú no l'equipari amb el Baptista. Que ningú no el 
vegi com un simple deixeble i col·laborador d'aquell gran 
profeta del desert. Jesús és "el Fill estimat de Déu". L'Esperit de 
Déu "baixa" damunt d'ell. Només Ell pot batejar amb l'Esperit 
Sant.  /  Segons tota la tradició bíblica, l'Esperit de Déu és l'Alè 
de Déu, que crea i sosté tota la vida. La força que Déu posseeix 
per a renovar i transformar els vivents. La seva energia amorosa 
que busca sempre el millor per als seus fills i les seves filles. 
 Segons tota la tradició bíblica, l'Esperit de Déu és l'alè de 
Déu, que crea i sosté tota la vida. La força que Déu posseeix per 
a renovar i transformar els vivents. La seva energia amorosa que 
busca sembra el millor per als seus fills i les seves filles. 
 Per això Jesús se sent enviat no pas a condemnar, destruir o maleir, sinó a guarir, beneir i 
construir. L'Esperit de Déu el porta a potenciar i millorar la vida. Ple d'aquest Esperit bo de 
Déu, es dedica a alliberar la gent d'"esperits malignes", que no fan altra cosa que fer mal, 
esclavitzar i deshumanitzar. 
 Les primeres generacions cristianes tenien molt clar què havia estat Jesús. El record del 
que va deixar gravat en els seus seguidors el resumien així: "Déu el va ungir amb l'Esperit 
Sant... va passar fent el bé i guarint tots els oprimits pel diable, perquè Déu era amb Ell" (Fets 
dels Apòstols 10,38) 
 Vivim sovint un ritme de vida, treball i ocupacions que ens atabala, distreu i ens 
deshumanitza. Fem moltes coses al llarg de la vida però sabem exactament per què i per a què 
les fem? Ens movem constantment d'una banda a l'altra, però, sabem cap a on hem de 
caminar? Sentim moltes veus, consignes i crides, però, som capaços d'escoltar la veu de 
l'Esperit, que ens convida a viure amb fidelitat la nostra missió de cada dia? 
 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 Gener de 2023: 
Dijous, dia 5 ......  Castellfollit de la Roca: Vigília de Reis. A les 7h de la tarda, Missa anticipada. Al final, 

 arribada dels Reis de l'orient amb tot el seu acompanyament. Entraran a l'església a adorar el Nen Jesús. 

Divendres, dia 6 ..   FESTA DE LA EPIFANIA (Reis) Misses: 2/4 de 10h, a La Canya 

                  2/4 d'11h, a Santa Margarida 

                  12h, a Sant Joan les Fonts 

Dissabte, dia 7 .....  Castellfollit de la Roca: A les 7h de la tarda, Missa anticipada. 

Diumenge, dia 8 ..  Sant Andreu de Sucarrats: El Baptisme del Senyor.A 2/4 d'11h, Missa de Nadal. 

Dissabte, dia 14 ...  La Canya: A la 1h del migdia, batejarem a la Naomí Gutiérrez i Molina. 

Diumenge, dia 15 . Sant Pere Despuig: A 2/4 d'11h, Missa de Nadal. 

Dijous, dia 26 ......  Sant Joan les Fonts: A les 11h del matí, Missa a la Residència Geriàtrica "Torreblanca". 

Diumenge, dia 29.  Sant Salvador de Bianya: A 2/4 d'11h, Missa de Nadal. 

 

Gràcies, Jesús, per posar-te al nostre costat en la fila dels que necessitem convertir-nos i creure en el teu Evangeli. 
Això ens dona confiança i esperança: la nostra renovació és possible i és possible també el món nou, el Regne, que has 
vingut a construir. Tu, el "Déu-amb-nosaltres", has unit definitivament el món diví amb el nostre. 
Gràcies al teu Esperit no som només criatures de Déu, sinó fills estimats. Tu, el Fill, no t'has guardat en exclusiva la teva 
relació íntima amb Déu, sinó que l'has compartida amb nosaltres. 
Gràcies a tu podem sentir la veu del Pare que no es cansa de dir-nos "Tu ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m'he 
complagut". 
Ens has mostrat la grandesa i el compromís que suposa ser fills i filles de Déu i germans entre nosaltres, i ens has 
ensenyat a invocar el Pare com tu: amb l'entranyable nom d'"Abbà", pare.  
Gràcies també perquè en nostre baptisme i confirmació has infós en els nostres cors el teu mateix Esperit que ens 
empeny, com a tu, a fer el bé, a proclamar bones notícies als pobres, a alliberar els qui viuen sotmesos a qualsevol forma 
de mal. 
 
 

Col·lecta per a Càritas: 
Parròquia Recollit per a Càritas 

La Canya      70,00 € 

Sant Joan les Fonts    235,00 € 

Castellfollit de la Roca    145,00 € 
         Sense comentaris...  
 
  
 
         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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


