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Diumenge, dia 15 de desembre de 2019

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

Que tu amor a Dios sea grande y de todos conocido."

"Alegra't en el Senyor perquè el Senyor és a prop!.
Que tothom arribi a veure com estimes el Senyor."

.

"¡Alégrate en el Señor porqué el Señor está cerca!.

Al llarg d'aquest diumenges de desembre anirem publicant la Carta Apostòlica del Papa sobre el 
significat del pessebre per oferir-la com a lectura espiritual:

«Anem, doncs, a Betlem, a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber» (Lc 2,15): això diuen els 
pastors després de l'anunci fet pels àngels. És un ensenyament molt bonic que es mostra en la senzillesa de la 
descripció. A diferència de molta gent que pretén fer altres mil coses, els pastors esdevenen els primers 
testimonis de l'essencial, és a dir, de la salvació que se'ls ofereix. Són els més humils i els més pobres que saben 
acollir l'esdeveniment de l'encarnació. A Déu que ve a trobar-nos en el Nen Jesús, els pastors responen posant-
se en camí cap a Ell, per a un trobament d'amor i d'agradable sorpresa. Aquest trobament entre Déu i els seus 
fills, gràcies a Jesús, és el que dóna vida precisament a la nostra religió i constitueix la seva singular bellesa, i 
resplendeix d'una manera particular en el pessebre.

4. M'agradaria ara repassar els diversos signes del pessebre per comprendre el significat que comporten. En 
primer lloc, representem el context del cel estrellat en la foscor i el silenci de la nit. Ho fem així, no sols per fidelitat 
als relats evangèlics, sinó també pel significat que té. Pensem en quantes vegades la nit envolta les nostres 
vides. Doncs bé, fins i tot en aquells instants, Déu no ens deixa sols, sinó que es fa present per respondre a les 
preguntes decisives sobre el sentit de la nostra existència: Qui sóc jo? D'on vinc? Per què vaig néixer en aquest 
moment? Per què estimo? Per què pateixo? Per què moriré? Per respondre aquestes preguntes, Déu es va fer 
home. La seva proximitat porta llum on hi ha foscor i il·lumina tots els qui travessen les tenebres del sofriment (cf. 
Lc 1,79).
Una paraula mereixen també els paisatges que formen part del pessebre i que sovint representen les ruïnes de 
cases i palaus antics, que en alguns casos substitueixen la cova de Betlem i es converteixen en l'estada de la 
Sagrada Família. Aquestes ruïnes semblen estar inspirades en la Llegenda Àuria del dominic Jacopo da 
Varazze (segle XIII), on es narra una creença pagana segons la qual el temple de la Pau a Roma s'esfondraria 
quan una Verge donés a llum. Aquestes ruïnes són sobretot el signe visible de la humanitat caiguda, de tot el que 
està en ruïnes, que està corromput i deprimit. Aquest escenari diu que Jesús és la novetat enmig d'un món vell, i 
que ha vingut a curar i a reconstruir, a retornar la vida i el món a la seva esplendor original.

La preparació del pessebre a casa nostra ens ajuda a reviure la història que va passar a Betlem. Naturalment, 
els evangelis són sempre la font que permet conèixer i meditar aquell esdeveniment; però la seva representació 
en el pessebre ens ajuda a imaginar les escenes, estimula els afectes, convida a sentir-nos implicats en la 
història de la salvació, contemporanis de l'esdeveniment que es fa viu i actual en els més diversos contextos 
històrics i culturals.

Per què el pessebre suscita tanta sorpresa i ens commou? En primer lloc, perquè manifesta la tendresa de Déu. 
Ell, el Creador de l'univers, s'abaixa a la nostra petitesa. El do de la vida, sempre misteriós per a nosaltres, ens 
captiva encara més veient que Aquell que va néixer de Maria és la font i la protecció de cada vida. En Jesús, el 
Pare ens ha donat un germà que ve a buscar-nos quan estem desorientats i perdem el rumb; un amic fidel que 
sempre està prop nostre; ens ha donat el seu Fill que ens perdona i ens aixeca del pecat.

D'una manera particular, el pessebre és des del seu origen franciscà una invitació a "sentir", a "tocar" la pobresa 
que el Fill de Déu va escollir per a si mateix en la seva encarnació. I així, és implícitament una crida a seguir-lo en 
el camí de la humilitat, de la pobresa, del despullament, que des de la cova de Betlem condueix fins a la Creu. És 
una crida a trobar-lo i servir-lo amb misericòrdia en els germans i germanes més necessitats (cf. Mt 25,31-46).

5. Quanta emoció hauria acompanyar-nos mentre col·loquem en el pessebre les muntanyes, els rierols, les 
ovelles i els pastors! D'aquesta manera recordem, com ho havien anunciat els profetes, que tota la creació 
participa a la festa de la vinguda del Messies. Els àngels i l'estrella són el senyal que també nosaltres som cridats 
a posar-nos en camí per arribar a la cova i adorar el Senyor.

3. Sant Francesc va fer una gran obra d'evangelització amb la simplicitat d'aquell signe. El seu ensenyament ha 
penetrat en els cors dels cristians i roman fins als nostres dies com una manera genuïna de representar amb 
senzillesa la bellesa de la nostra fe. D'altra banda, el mateix lloc on es va fer el primer pessebre expressa i evoca 
aquests sentiments. Greccio esdevé un refugi per a l'ànima que s'amaga a la roca per deixar-se embolcallar en 
el silenci.

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

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

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

.

Misses:

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

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) 

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com

.

.

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

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 15: 9h: Núria ROCA FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET-GUIX, Aniv. Rosa Elvira SÁNCHEZ PAREDES, 
Aniv. Jorge Enrique TORRES SÁNCHEZ, Norberto SOLÍS, Floria RODRIGUEZ, Eva VARGAS - 12h: (PEL POBLE) - 20h: 
Aniv. Joan BERTRÁN, Pilar LABARTA. Dilluns 16: 9h: Germanes VEDRUNA - 20h: Difunts: Gloria AGUADO BADIA (77a). 
Dimarts 17: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 18: 9h: Urbana CERBÁN PACHECO. Dijous 19: 20h: Família 
DIUMARÓ–VILA. Divendres 20: 9h: Difunts Família TORRENTS–ARNALDICH - 20h: Isidre CODINA i Angelina JANÉ.

Ÿ Divendres 20, 9.30h Cantada Nadal col·legi Educem

Avançament informacions de dies previs a Nadal

Ÿ Dissabte 21, 18h Nadal avançat a Sant Josep Obrer de Can Bassa. A les 18.30h Missa
Ÿ Dissabte 21, 19.30h Benedicció del Pessebre de Sant Esteve

Ÿ Dissabte 21 i diumenge 22:

Ÿ Dilluns 23, 18.30-19.15h Vigília de pregària amb Exposició del Santíssim i confessions

Ÿ Dissabte 14, 18h Consell Pastoral Santa Agnès

           - Venda de cava a la sortida de Missa (10€) . Guanys destinats a arreglar la sala Sant Esteve.

Ÿ Divendres 20, 19.15 Benedicció del Pessebre de la capella dels Sants Metges

Vida parroquial i arxiprestal: reunions  i actes d'aquesta setmana

Ÿ Dimarts 17, 20.30h Reunió litúrgia
Ÿ Dimarts 17,  21.30h Consell pastoral Sant Esteve

           - Col·lecta a totes les misses destinada a Càritas

87219 - 97467

Butlleta: 5€ Parròquia de Sant Esteve de Granollers

    Es poden adquirir a la sagristia en acabar les misses o 
en horari de despatx parroquial. 

*El teu donatiu fa possible serveis que recolzen a més de 2.000 persones al llarg de l’any i nous 
projectes d’acció social com a resposta a les noves pobreses.

SORTEIG DE NADAL 2019

Participacions de 2€ a cada un dels dos números indicats pel sorteig del 22 de desembre de 2019 i donatiu* d’1€.

CÀRITAS I ACCIÓ SOCIAL



AL NADAL...

PER TOTHOM

UN BON REGAL!!
@caritasreintegra

619�71�66�62

info@caritasreintegra.net

Carrer�Sant�Jaume,�34�-�Granollers

Diocesana

Arxiprestat

de Granollers

Botiga de roba reciclada
www.caritasreintegra.net

Dijous 19 de desembre de 2019 a les 18h
18h Berenar compartit a les Antigues Escoles de Palou
19h Concert de Nadal a l'Església Sant Julià de Palou

a càrrec de: Inés Moraleda (mezzo soprano) i Martí de Borja (piano)

VINE A COMPRAR A 
I ESTARÀS AJUDANT A SOSTENI
77 LLOCS DE TREBALL DE REINSERCIÓ SOCIAL!!

A més de l’horari habitual dels dilluns de 12 a 13h i de
17 a 18h, els dissabtes de 11 a 13h

campanya de nadal Recollida de roba nova
o en perfecte estat -neta i planxada-.

En especial de nen des de 4 anys,
roba adolescents des de 14 anys i
roba d’adult: home (peces d’abric),

dona (jerseis i pantalons)
i roba interior o mitjons nous per home o dona.

a la botiga en horari especial 

on la pots  donar?

DIES D’OBERTURA ESPECIAL NADAL:

Dg  22/12: 18 a 20h

Dg  05/06: 18 a 20h
Dt   31/12: 10 a 13.30h (no obrim a la tarda)

Dss 21/12: 10 a 13.30 i de 18 a 20h

Dt   24/12: 10 a 13.30h (no obrim a la tarda)

al concert a sant julià de palou!!

BON ANY 2020!!

Festius 6, 8 i 15 de desembre, TANCAT
(resta de dies en horari habitual)

Amb imatge de la Mare de Déu de l’Esperança
al temple parroquial (Plaça de l’Església, 1)
des de la missa de dissabte 14 de desembre a les 20h ns dimarts 17 a les 20h

DIMECRES 18 DE DESEMBRE DE 2019

Dia de la Mare de Déu
de l’Esperança
Capella oberta
de 10 a 13h i de 17 a 20h
(C/Santa Esperança, 15)

DIMARTS 17 DE DESEMBRE DE 2019 (Al temple parroquial)

19.30h CANT D’AKÀTHISTOS (19.15h Assaig obert)

20.00h MISSA EN HONOR A LA MARE DE DÉU

Celebració de la Mare de Déu de l’Esperança

Vine a compartir un berenar plegats a les Antigues Escoles de Palou i a gaudir
del concert nadalenc a l'emblemàtica Església de Sant Julià.

 Programa:
18h Berenar (porta quelcom per compartir)
19h Concert a càrrec de: Inés Moraleda, mezzo soprano - Martí de Borja, piano

FESTA D'HIVERN CENTRE CÍVIC PALOU
Dijous 19 de desembre de 2019 a les 18 h

 Recollida de roba:
Col·laboració amb la campanya de recollida de roba Botiga RE-InTeGra (Càritas arxiprestat
de Granollers). Cal roba nova o en bon estat, rentada i planxada de totes les edats, però fem
una crida especial per a roba d’infants i adolescents.

Parròquia

Sant Julià
de Palou
stjuliapalou@gmail.com

BENEDICCIÓ DE PESSEBRES:

•Dissabte 21 a les 19.30h
     (amb cantada  nadales, neules i vi bo)

•Divendres 20 a les 19.15h

     El pessebre es podrà seguir visitant del 21 al 23 i del 27 al 30 de desembre i 
     (amb cantada de nadales, neules i vi bo)

Sant Esteve (ens trobem al carrer davant porta principal): 

     del 2 al 4 de gener de 18 a 19.30h.
 

Capella dels Sants Metges (Carrer Corró):

28/12
Posa’t a punt

per Cap d’Any!!!

20.30 - 22.30h

dissabte

Tiquets a
secretaria:

Dimarts i divendres de 18 a 20h

- Adults 10�*
- Infants gratuït

Amb regal sorpresa
i cançoner de Nadal

10�*

*Donatiu per a l’arranjament Sala d’actes de Sant Esteve:
Un lloc bo per a tothom!

Inclou un ticket per la proposta de la nit del 28 a Sant Esteve: Posada a punt per 
Cap d'Any! Si es ve acompanyat, adquirir tickets a secretaria (adults 10�,  
infants gratuït) T’esperem el dissabte 28 de desembre de 20.30 a 22.30h!!

CAVA
ARTESANAL

>
>

>
>

Inclou un tiquet pel

Posa’t a punt
per Cap d’Any!!

20.30h: aprèn i practica disco-dance,
salsa i balls de saló...

21.30h: representació teatral
i sopar fred

amb brindis anticipat!!
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