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 (Mt 4,12-23) Aquest text de l'Evangeli d'avui el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 L'evangelista Mateu té molta cura de l'escenari en el qual Jesús farà la seva aparició 
pública. S'apaga la veu del Baptista i es comença a sentir la veu nova de Jesús. Desapareix el 
paisatge sec i ombrívol del desert, i la verdor i la bellesa de Galilea ocupen el centre. Jesús 
abandona Natzaret i es desplaça a Cafarnaum, a la ribera del llac. Tot suggereix l'aparició 
d'una vida nova. 
 Mateu recorda que som a la "Galilea dels pagans". Ja ho sap que Jesús ha predicat a les 
sinagogues jueves d'aquells poblets i no s'ha mogut entre pagans. Però Gailea és una cruïlla 
de camins; Cafarnaum, una ciutat oberta al mar. Des d'allí arribarà la salvació a tots els 
pobles. 
 De moment, la situació és tràgica. Inspirant-se en un text del profeta 
Isaïes, Mateu veu que "el poble viu a les fosques". Sobre la terra "hi ha 
ombres de mort". La injustícia  i el mal regnen. La vida no pot créixer. Les 
coses no són com Déu les vol. Aquí no hi regne el Pare. 
 Ara bé, enmig de la foscor, el poble començarà a veure "una gran 
llum". Entre les ombres de la mort hi "comença a brillar una gran llum". 
Jesús sempre és això: una gran llum que brilla en el món.   
 Segons Mateu, Jesús comença la seva predicació amb una crida: 
"Convertiu-vos". Aquesta és la seva primera paraula. És l'hora de la 
conversió. Cal obrir-se al Regne de Déu. No podem quedar-nos "asseguts 
a les tenebres", sinó "caminar en la llum". 
 Dins l'Església hi ha una "gran llum". És Jesús. En ell Déu se'ns revela. 
No l'hem d'amagar amb el nostre protagonisme. No l'hem de suplantar 
amb res. No l'hem de convertir en una doctrina teòrica, en una teologia 
freda o en una paraula avorrida. Si la llum de Jesús s'apaga, els cristians 
ens convertirem en allò que Jesús tant temia: "uns secs volen guiar uns 
altres secs". 
 Per això també avui aquesta és la primera paraula que hem de sentir: "Convertiu-vos"; 
recupereu la vostra identitat cristiana, torneu a les vostres arrels, ajudeu l'Església a passar a 
una nova etapa de cristianisme més fidel a Jesús; viviu amb nova consciència de seguidors; 
poseu-vos al servei del Regne de Déu. 
 Quan escoltem la crida de Jesús: "Convertiu-vos que el Regne del cel és a prop", hem de 
pensar que mai no és tard per a ser més feliç, mai no és massa tard per a deixar-se perdonar i 
renovar per Déu. 
 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: (Pendent) 
Dilluns, dia 23 .....   La Canya: A les 7h de la tarda, i als locals de la Parròquia, Reunió dels 

 membres de la Comissió per la Celebració dels 50+3 Anys de la Consagració d'aquesta 

 església parroquial. Seguirem informant. Preparem-nos per a una Gran Festa! 

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. 

Dimarts, dia 31 .... Santuari de la Mare de Déu del Tura. Olot: A les 12h del migdia es 

 celebrarà una Missa en motiu de la Trobada dels Empresaris de Cinema de la 

 Província de Girona. 

 

Agenda mes de Febrer de 2023: (Avançada) 
Dijous, dia 2 .......... La Candelera. 

Diumenge, dia 5 … Santa Margarida de Bianya: En motiu de la Festa del Farro al sector de  

 l'Hostal Nou, a 2/4 d'11h del matí hi 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) 

Diumenge, dia 12 ... Mans Unides. Col·lecta Extraordinària a totes les Misses. 

 

Senyor Jesús, tenim la sensació que la nostra humanitat viu a les fosques: els conflictes generen guerres, 
perquè són incapaços de solucionar-los amb el diàleg i la negociació; els interessos econòmics i ideològics 
passen al davant del bé comú i la dignitat de les persones i els pobles; continuem destruint el planeta tot i 
saber i comprovar els efectes devastadors que això genera en el clima i la pobresa i l'explotació dels més 
febles... Necessitem la teva llum que il·lumini els racons foscos dels nostres cors i de les nostres estructures. 
La llum que faci brillar la grandesa i dignitat de cada persona, la bellesa de la nostra casa comuna. 
Necessitem la teva ajuda per superar els nostres instints primaris, per obrir-nos a la humanitat nova que has 
vingut a gestar, capaç d'amor gratuït, de servei, de perdó, de renúncia en bé de l'altre, de sensibilitat pels més 
febles i necessitats. Ajuda'ns a respondre amb rapidesa a la teva crida, com els teus primers deixebles, i a 
deixar-nos il·luminar per la llum de la teva paraula, de la teva acció. 
 

         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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


