
  --// 

 

   
 

 

  

                           
 (Mt 5,1-12) Aquest text de l'Evangeli d'avui el trobareu al "Full Parroquial" del Bisbat de Girona.  
 José Antonio Pagola ens ajuda a endinsar-nos en l'evangeli d'avui.  
 No és difícil dibuixar el perfil d'una persona feliç en la societat que Jesús va conèixer. 
Seria un home adult i amb bona salut, casat amb una dona honesta i fecunda, amb fills 
mascles i unes terres riques, observant de la religió i respectat al seu poble. ¿Què més es podia 
demanar? 
 Certament que aquest no era l'ideal que animava Jesús. Sense dona ni fills, sense terres ni 
béns, recorrent Galilea com un rodamón, la seva vida no responia a cap tipus de felicitat 
convencional. La seva manera de viure era provocativa. Si 
era feliç, ho era de manera contracultural, a contracorrent 
d'allò establert.  
 En realitat, no pensava gaire en la seva felicitat. La 
seva vida girava més aviat entorn d'un projecte que 
l'entusiasmava i el feia viure intensament. L'anomenava 
"Regne de Déu". Segons sembla, era feliç quan podia fer 
feliços als altres. S'hi trobava bé, retornant a la gent la 
salut i la dignitat que els havia estat arrabassada 
injustament. 
 No buscava el propi interès. Vivia creant noves 
condicions de felicitat per a tothom. No sabia ser feliç 
sense incloure els altres. A tothom proposava criteris nous, 
més lliures i radicals, per fer un món més digne i feliç. 
 Creia en un "Déu feliç", el Déu creador que mira totes 
les seves criatures amb amor entranyable, el Déu amic de la vida i no pas de la mort, més 
atent al sofriment de la gent  que no pas als seus pecats. Des de la fe en aquest Déu trencava 
els esquemes religiosos i socials. No predicava: "Feliços els justos i piadosos, perquè rebran el 
premi de Déu". No deia "Feliços els rics i poderosos, perquè compten amb la seva 
benedicció". El seu crit desconcertava tothom. Deia: "Feliços els pobres, perquè Déu serà la 
seva felicitat". 
 La invitació de Jesús ve a dir: "No busqueu la felicitat en la satisfacció dels vostres 
interessos ni en la pràctica interessada de la vostra religió. Sigueu feliços treballant de manera 
fidel i pacient per un món més feliç per a tothom". 
 I explica les diverses maneres d'obtenir aquesta felicitat.  
 ¿És així el concepte que en tenim de la predicació de Jesús? 
 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) 
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. Jornada de la Vida Consagrada. 

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). 

Dijous, dia 9 .........  Sant Joan les Fonts: A les 11h, celebració de la Missa a la Residència  

 Geriàtrica "Torreblanca". 

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

En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren els deixebles. Llavors, 
prenent la paraula, començà a instruir-los dient: 
 Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel! 
 Feliços els qui ploren: Déu els consolarà! 
 Feliços els humils: ells posseiran la terra! 
 Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà! 
 Feliços els compassius: Déu se'n compadirà! 
 Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! 
 Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus! 
 Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel! 
 Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra  
  vosaltres tota mena de calúmnies! Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra  
  recompensa és gran en el cel! (Mt 5,1-12) 
 
         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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


