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 (Jo 1, 29-34) Aquest text de l'Evangeli d'avui el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 Sí. Avui us parlaré de Mn. Rossend Roca, que el dimarts passat, dia 10 de gener, ens va 
deixar, als 95 anys de edat. Us en parlo d'ell ja que moltes persones periòdicament em 
preguntaven per ell i els hi alegrava que encara fos viu. A alguns els havia casat. A altres els 
hi havia batejat els nens i nenes. Era molt senzill i agradable. Va viure molt de temps a 
l'antiga rectoria de Sant Joan les Fonts. També a La Canya. Dijous passat vaig anar al seu 
funeral que es va fer al seu poble natal, Sant Martí Sapresa. L'església plens de gent. Catorze 
capellans hi hem concelebrat la Missa, presidida per l'Administrador General del Bisbat, 
màxim responsable, ja que encara no tenim Bisbe. Us trasllado la comunicació que ens ha fet 
el Bisbat de Girona.  
 "Dimarts, dia 10 de gener, va morir a Girona Mn. Rossend Roca i Masachs, als 95 anys 
de edat.  Nascut a Sant Martí Sapresa el 27 de 
juliol de 1927, va fer els estudis eclesiàstics al 
Seminari de Girona i fou ordenat prevere el 31 
de maig de 1952 a l'estadi de Montjuïc de 
Barcelona amb motiu del XXXV Congrés 
Eucarístic. Inicià el ministeri sacerdotal com a 
professor del Seminari-Col·legi Santa Maria 
del Collell fins al 1967 quan fou nomenat, 
primer regent i després ecònom de Sant 
Miquel de Campmajor, ecònom de Falgons i 
encarregat de Briolf. L'any 1972, i per uns 
mesos, vicari cooperador de La Canya, 
Capsec, Sant Salvador de Bianya, Sant Martí 
del Clot i Socarrats. Del 1973 al 1979, es cuidà de Santa Margarida de Bianya i Sant Pere 
Despuig. Del 1974 al 1978, arxipreste de l'arxiprestat de la perifèria de la ciutat d'Olot. El 
1978, es cuidà de Sant Martí del Clot. El 1979, notari-secretari del Tribunal Eclesiàstic, 
servei que compaginà amb l'ampliació d'estudis a la Universitat de Navarra, a Pamplona, on 
es llicencià en Dret Canònic. L'any 1981 fou nomenat regent i després rector de Sant Joan les 
Fonts i encarregat de Santa Margarida de Bianya, d'on en fou nomenat rector el 1985. Del 
1991 al 2018 fou rector de Massanes, Gaserans i Grions. Des del 2018 residia a la 
residència sacerdotal "Bisbe Sivilla" de Girona, on va morir. 
 Preguem perquè tingui un cel molt feliç, i ben merescut. ¿Qui en dubte?  
 Ben vostre, Mn. Miquel  
                          Nota: en la foto, Mn. Rossend Roca, a Santa Margarida de Bianya, el dia de la benedicció de Rams. 
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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: 
Dissabte, dia 14 .... La Canya: A la 1h del migdia, batejarem la Naomí Gutiérrez i Molina. 

 Benvinguda a la  família dels cristians. 

Diumenge, dia 15 ... Sant Pere Despuig: A 2/4 d'11h, FESTA DE SANT ANTONI, Patrò dels 

 Animals. A 2/4 de 10h del matí, Missa solemne. Després, s'obsequiarà a tots els 

 assistents, amb coca i vi dolç.  També es sortejarà un Tortell. 
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. 

 

Agenda mes de Febrer de 2023: (Avançada) 
Diumenge, dia 5 … Santa Margarida de Bianya: En motiu de la Festa del Farro al sector de  

 l'Hostal Nou, a les 11h del matí celebrarem la Missa dominical. Després de la Missa, 

 Concert a la mateixa església romànica de Santa Margarida:  

 Joan Josep Mayans ("Onsevulla tinc port"). Poemes cantats de Verdaguer, Maragall, 

 Foix, Teixidor... (Joan Josep Mayans: Veu, guitarra i viola de roda)(Eva Curto: Violoncel) 

 

Senyor, Jesús, tu un dia vas preguntar als teus deixebles: "Qui diu la gent que soc jo?", i de forma 
més directa: "I vosaltres, ¿Qui dieu que soc?". Des d'aleshores la gent i cadascú de nosaltres hem 
intentat amb diversos noms expressar el misteri de la teva persona, que cap d'ells no pot expressar 
del tot. No ens demanes cap resposta apresa del Catecisme, sinó una que ens surti del cor, que 
respongui al que realment representes per a cadascú de nosaltres, com Joan Baptista: "Jo ho he vist, 
i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu". 
Ell també et va presentar com "l'anyell de Déu que pren damunt teu el pecat del món". Ens 
impressiona aquesta confessió de fe. Tu no vas ser només el Bon Pastor, sinó que també et vas 
identificar amb nosaltres, els anyells, i no només t'has fet un de nosaltres, assumint la nostra 
condició, sinó que has carregat amb el nostre pecat, n'has estat una víctima. 
Però la teva immensa capacitat d'amor i de perdó has guarit els nostres cors perversos i els ha obert 
a la vida i l'esperança. Gràcies, Senyor Jesucrist, Anyell de Déu, Fill del Pare! 
 
         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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


