
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Full informatiu nº 2.024
Diumenge, dia 10 de novembre de 2019

“Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis 
palabras.”

"Us invoco, Déu meu, i sé que em respondreu; us invoco, Senyor, escolteu el que us 
demano."

Salm 16, 6:

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

Linde Mothes exerceix de Músic d'Església. Una professió que de mitja Europa en avall s'ha perdut ja fa uns quants 
segles. Ella n'està cofoia i al llarg de l'any toca i té cura del seu orgue, i organitza l'activitat musical al seu voltant. I uns dies 
abans del concert de Linde Mothes s'instal·larà un nou registre a l'orgue Josep Maria Ruera: 58 tubs d'una Flauta 
Alemanya  per a enriquir-lo amb una nova sonoritat, dolça i aguda. Fa il·lusió compartir amb vosaltres que l'orgue de 
Granollers és ben viu, i que es va engreixant per a completar la paleta tímbrica inicialment prevista. 

UNA SETMANA MOLT "ORGANÍSTICA”

Ÿ Concert “La Música del Cel”
A la Catedral de l'Àrtic, tant al matí com al migdia, al capvespre i amb el sol de mitjanit o les llums del nord, hi sona l'orgue 
(500 concerts el 2017 !!). L'organista Linde Mothes presenta el "Musica Glacies. Els So del Gel. L'orgue escandinau ", que 
ben segur que no sentireu enlloc més. No només Grieg o Sibelius, sinó d'altres compositors menys coneguts que duen la 
majestuosa i silent bellesa d'aquells paisatges a la retina.

Ens retrobarem sDv el proper mes, el Primer Diumenge d'Advent, amb un monogràfic sobre un gran Músic d'Església 
Voluntari, podríem dir-ne, que va servir la Catedral de Girona i la Música Sacra catalana durant bona part del segle XX, el 
mestre Francesc Civil i Castellví. Anar al nord -de descoberta- és molt bo, i destapar la perla que a casa hem oblidat, 
també.

Després de 10 anys de la seva inauguració, l'orgue 
Josep Maria Ruera de l'església de Sant Esteve de 
Granollers segueix creixent, completant de mica en 
mica els 9 registres que van quedar buits de tubs arrel de 
la gran crisi de 2008. Mitjançant les aportacions rebudes 
el darrer any s'han pogut adquirir els tubs per a un dels 
registres vacants. Els propers dies 12 i 13 de novembre, 
els tècnics del taller d'organeria alemany "Hugo Mayer 
Orgelbau" portaran i col·locaran a l'orgue els 65 tubs del 
registre "Flauta alemanya de 4 peus", uns tubs que 
donaran un nou so a la paleta de l'orgue, aportant dolçor 
i  sons aguts. Seran molt benvinguts per als 
professionals i els estudiants que comparteixen aquest 
meravellós instrument.

L'orgue de Sant Esteve de Granollers completa un nou registre

Per tant, l'orgue de Granollers segueix ben viu i a punt per a acollir tota mena d'activitats musicals, ara, amb una nova 
coloratura sonora.

 Fundació Pro Música Sacra Granollers



III JORNADA DELS POBRES: 16-17 novembre 
El Papa Francesc un any més ens convida a reflexionar i posar-nos en el lloc del que viu en pobresa, amb el lema: "L'esperança 
dels pobres mai no es frustrarà" (Sl 9,19). 
Podem descarregar-nos el missatge tant en català com en castellà a l'adreça de twitter de la parròquia (@santestevegr)
A les nostres misses pregarem especialment pels qui viuen aquesta injustícia.

Ÿ Sant Julià de Palou:
.

Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 20h (català)

       Temple parroquial: Diumenges i festius a les 10h (català) /  Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabtes 18.30h (castellano)
.

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

.

Diària: 9h i 20h. Els dilluns a les 20h, missa especial de difunts (encarregar la Missa a secretaria) 

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):

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

Misses:

Trobareu les informacions d'intencions pels difunts, sobre els batejos i casaments penjats a les cartelleres i a l'adreça de Twitter (@santestevegr)

Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)

*******************
MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 10: 9h: Difunts Família BATALLER-TAULATS - 11h.: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h.: (PEL POBLE). Dilluns 11: 9h: Germanes VEDRUNA, 
Óscar MANZANO - 20h: Aniv. Àngela PALÉ MENASANCH. Difunts:  Isabel GONZÁLEZ ARRANZ (95a), Pere Freixas Puigdomènech (75a.). Dimarts 12: 9h.: 
Difunts Família CALMET – GUIX, Aniv. Alfredo BENEZET. Dimecres 13: 9h: Josep BOSCH i Josepa RIERA. Divendres 15: 9h: Difunts Família TORRENTS – 
ARNALDICH -  20h: Aniv. Esposos Manuel CUÑADO i Flora VILA.

TARDA D’ANIMACIÓ MUSICAL
SOLIDÀRIA A SANT ESTEVE DE GRANOLLERS

Dissabte 16 de novembre de 17.30 a 19h (sala Sant Esteve)

Aportación 3€*

* Destinado a:
- Càritas Sant Josep Obrer 
de Can Bassa
- Construcción de la rampa 
de acceso a la Iglesia de 
Can Bassa para personas 
con movilidad reducida.

- El mateix dia de l'actuació (segons capacitat sala)

Venda de tiquets:
- Església de Can Bassa, dissabte 9 de novembre de 18 a 18.30h o per mail a 
stjosepobrer.canbassa@gmail.com (indicant nom, telèfon de contacte i quantitat)
- Grups Rocieros i Grup de L@s nuev@s implicad@s, al Centre Cívic de Can Bassa.
- Llibreria Santa Anna (Plaça de la Caserna, 9)
- Despatx parroquial Sant Esteve dimarts i divendres de 18 a 20h o al telèfon 93 870 
03 24  (indicant nom, telèfon de contacte i quantitat)

IMPORTANT: Es suprimeix la Missa de les 18.30h de dissabte a l'església de Can Bassa

Església de Sant Josep Obrer de Can Bassa organitza:

Niñ@s menores de 10 años, gratis.

ESPECTACLE DE PLAYBACK

+
a càrrec de L@S NUEV@S IMPLICAD@S DE CAN BASSA

Grup de hip-hop Can Bassa a càrrec d’Anabel

Grup de hip-hop Vellera a càrrec d’Anabel

Grup de flamenc Can Bassa a càrrec de Rafa Moreno

Grup de sevillanas Can Bassa a càrrec de Rafa Moreno

Con sorteo
y merienda
Sorteo de un lote de productos 

alimenticios. Los tiquets, se 

podrán adquirir el mismo día del  

espectáculo.

Els propers dos diumenges us informarem sobre les col·lectes de l'economia parroquial.

...I us animem de nou a plantejar-vos una domiciliació mensual, trimestral, semestral o anual, que a més desgrava a la declaració 
d'hisenda. Aneu a secretaria - especialment els dimarts de 18 a 20h - i informeu-vos. Amb les domiciliacions podem plantejar-nos 
nous projectes parroquials...

Avui amb la col.lecta de Germanor fem possible més projectes diocesans...
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