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PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE GRANOLLERS
I PARRÒQUIES DE: SANTA AGNÈS DE MALANYANES I
SANT JULIÀ DE PALOU - ESGLÉSIA SANT JOSEP OBRER DE CAN BASSA

@santestevegr #eltuitdestesteve

"Per sortir millors d'aquesta crisi necessitem veure clar, triar bé i actuar en
conseqüència. Parlem de el com. Atrevim-nos a somiar ".
(Papa Francesc, del llibre Soñemos juntos)

Diumenge, dia 6 de desembre de 2020

1

“Para salir mejores de esta crisis necesitamos ver claro, elegir bien y actuar en
consecuencia. Hablemos del cómo. Atrevámonos a soñar”.
(Papa Francisco, del libro Soñemos juntos)

ADVENT: TEMPS DE COMUNIÓ EN LA PREGÀRIA
- Proclamarem les lectures amb especial atenció fent camí cada setmana...
- A Sant Esteve cada dilluns a les 18.30h, tarda de pregària...
- A Sant Esteve resem laudes i vespres 15 minuts abans de la 1ra i darrera Missa. Tant presencialment
com a casa podem resar-les amb les aplicacions del telèfon. Molts ja ho heu fet, però us animem a tots
a baixar les aplicacions al telèfon -en català o castellà-; també trobareu les lectures del dia i una petita
de la festa o memòria del dia.

En català: LitCat CPL
En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: CPL
En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

2 ADVENT: TEMPS DE CARITAT

Celebrant el 2n aniversari de la Botiga de Càritas arxiprestal RE-InTeGra, proposem un gest cada
cap de setmana que participem de la Missa: portar roba nova o en perfectes condicions.
El cap de setmana del 12-13 recollirem roba a totes les parròquies de l'arxiprestat.
A la nostra parròquia us demanem especialment el proper cap de setmana:

Setmana1: Roba de dona: jerseis i samarretes (talles 38 a 48)
Setmana2: Roba d'home: jerseis (talles M i L)
Setmana3: Roba per a adolescents i joves (a partir de 16 anys): pantalons i jerseis
Setmana4: Roba per a nens (de 2 a 14 anys): xandalls
A Sant Esteve s'ha de deixar als peus de la jardinera corresponent a la setmana.
A Sta. Agnès, St. Julià i St. Josep Obrer, a l'entrada del temple.

3 ADVENT: TEMPS D'APROFUNDIMENT

- Us recomanem el nou llibre-entrevista al Papa Francesc: "Soñemos juntos”.
Venda a la Llibreria Santa Anna. Preu: 16,90€
- rup d’aprofundiment de Vida Creixent (a partir 65 anys): Divendres de 9.30 a 10.30h a la Sala
Pax. A les 9h, Missa voluntària a la capella del Santíssim. Tema bíblic a càrrec del pare Francesc.

FESTA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ
Propostes i celebracions sota la protecció de Maria:
 Aquest dimarts és dia de precepte. Les misses com horari de diumenge (dilluns tarda vespertina com un
dissabte). Col.lecta destinada al Seminari (col·lecta que no es va poder dur a terme al març pel confinament).
 Dilluns a les 18.30h a Sant Esteve Exposició del Santíssim i a les 19.15h rosari en honor de la Immaculada.
 Bateig, dimarts a Missa d'11h, de 2 adults de la nostra comunitat.
 Recès i confessions d'adolescents-confirmació i joves: dimarts de 17 a 20h. Obert a tot jove que vulgui afegir-se.
CONFIRMACIONS 2020: diumenge 13 de desembre a les 12h.
Tenim el goig de conferir aquest sagrament de mans del nostre Bisbe a 22 germans i germanes de St Esteve.

UN CANT QUE ENS INSPIRA EN UNA DE LES SEVES FRASES EL LEMA D'ADVENT
Portals i finestres obrim de bat a a bat
Tota la terra
Toda la tierra
1. Tota la terra espera el Salvador
1. Toda la tierra espera al Salvador,
i el solc obert, la paraula del Senyor:
viene a traer a los hombres la verdad,
món de lluita i de penes, que vol llibertat,
a sembrar por el mundo semillas de amor,
reclama justícia i cerca veritat.
a todos los pobres su brazo salvará.
2. Diu el profeta al poble d'Israel:
de mare verge ens vindrà l'Emmanuel,
serà "Déu-amb-nosaltres", i el nostre germà;
amb Ell l'esperança, al món retornarà.

2. Dice el profeta al pueblo de Israel,
pronto la luz del Mesías brillará,
Dios se acerca a nosotros, su nombre Emmanuel,
germine la tierra amor y libertad.

5 DESEMBRE: DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT I INICIATIVA PEL II ANIVERSARI DE LA BOTIGA REINTEGRA
UN GRAN GRÀCIES ALS VOLUNTARIS DE LA PARRÒQUIA DE TOTS ELS ÀMBITS!!
Coincidint amb la proximitat d'aquesta data i festejant el 2n aniversari (va ser el 8 de novembre) hem pensat des de l'equip de
RE-InTeGra crear entre tots al llarg d'aquesta setmana un vídeo solidari al voltant de la botiga amb la finalitat d'agraïr i potenciar
el voluntariat; especialment de Càritas. Si sou voluntaris, clients o simplement amics de la nostra botiga arxiprestal seguiu
aquestes indicacions:
- Apropeu-vos a la botiga el 9, 10 i 11 de desembre de 12 a 13h o l’11 de desembre de 19 a 20h i us gravarem amb el foulard de
Càritas i un bon somriure.
- Per a poder-hi participar, s’haurà de signar una autorització que us facilitarem a la botiga en el moment de la gravació (en cas
de menors d’edat els que hauran de signar són els pares/tutor legal).
INICIATIVA DE PROPOSTA ESTEV@ (de 5è de primària a 2n d'ESO): divendres 11 de desembre.
Degut a la normativa no s'ha iniciat presencialment la pastoral infantil, excepte el Suport educatiu per a infants que es realitza
individualment els dimarts a la tarda.
Divendres vinent els infants de Proposta són convcats al pati a les 17.30h per una gravació d'un ball de “Jerusalema”. Es vol
crear un vídeo per infants i famílies amb un missatge d'esperança.
Si voleu aprendre el ball els monitors han creat un tutorial: https://youtu.be/MXHim3_aHnw

PANTALLA FIXA A LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM (en especial a missa d'11h i pregàries)
A totes les misses, però en especial a Missa d'11 es pot seguir la Missa a la Capella del Santíssim amb una pantalla. A
l'entrar si us indiquen que aneu es per complir la normativa d'aforament del 30%.
A partir d’aquesta setmana la pantalla ja està col·locada de manera fixa a la paret lateral de la capella per a altres usos com
pregàries i cants.
Se ha colocado una pantalla en la capilla del Santísimo, en especial al servicio de Misa de 11h donde se convocan tantos
feligreses. Si os indican en la entrada que vayais a la capilla es para cumplir la normativa de aforo en este momento de
pandemia. Gracias.
UNA PROPOSTA DE VIDEO A YOU TUBE CADA SETMANA D'ADVENT
Us proposem cada setmana d'Advent un vídeo que ens pot ajudar a tenir un moment de reflexió i pau, creat pel Canal de
Youtube
"Campanada de Vida". Pot servir per a gent creient i no creient; mireu-lo i si us agrada reenvieu-lo. El podeu veure:
1. Accedint al canal: www.youtube.com/campanadadevida
2. Introduïnt l’adreça del vídeo directament al navegador: https://youtu.be/RAkzCvyt34I

***********

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 6: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Família NUMBELA, Família APODACA, Isabel de Jesús VIEIRA, Manuel GONCALVES, Paquita PARERA, 12h: (PEL POBLE). Dimarts 8: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE). Dimecres 9: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 10: 9h: Óscar MANZANO.
Dissabte 12: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.
A Sant Julià de Palou: Dissabte 21: Luis CORONADO CAMPANO (77a)

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):
Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)
Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com
Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com
Trobareu les informacions d'intencions pels difunts, sobre els batejos i casaments penjats a les cartelleres i a l'adreça de Twitter
(@santestevegr)
.

Misses:
Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h
Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano) / 12h (català) / 19.15h (català)
.



Sant Julià de Palou
Temple parroquial: Dissabtes 18h (català) / Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabtes 18.30h (castellano)

.



Santa Agnès de Malanyanes: Diumenges i festius a les 12.15h (català)

