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“Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos.”

Salm 97, 5:
" Canteu al Senyor les vostres melodies, canteu-les al so de les cítares.”

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

...6. L’Església, sent propera als pobres, es reconeix com un poble estès entre moltes nacions la vocació de les 
quals és no permetre que ningú se senti estrany o exclòs, perquè implica a tots en un camí comú de salvació. La 
condició dels pobres obliga a no distanciar-se de cap manera del cos del Senyor que sofreix en ells. Més aviat 
estem cridats a tocar la seva carn per a comprometre’ns en primera persona en un servei que constitueix 
evangelització autèntica. La promoció dels pobres, també en l’aspecte social, no és un compromís extern a 
l’anunci de l’Evangeli, sinó que posa de manifest el realisme de la fe cristiana i la seva validesa històrica. L’amor 
que dona vida a la fe en Jesús no permet que els seus deixebles es tanquin en un individualisme asfixiant, soterrat 
en segments d’intimitat espiritual, sense cap influència en la vida social (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 183).

La condició que es posa als deixebles del Senyor Jesús, per a ser evangelitzadors coherents, és sembrar signes 
tangibles d’esperança. A totes les comunitats cristianes i a tots aquells que senten la necessitat de portar 
esperança i consol als pobres, demano que es comprometin perquè aquesta Jornada Mundial pugui reforçar en 
molts la voluntat de col·laborar activament perquè ningú no se senti privat de proximitat i solidaritat. Que ens 
acompanyin les paraules del profeta que anuncia un futur diferent: «A vosaltres que reverencieu el meu nom, 
brillarà el sol de la salvació, i els seus raigs us guariran» (Ml 3,20).

Som davant una descripció realment impressionant que mai no ens hauríem imaginat. Però això no fa sinó 
manifestar la grandesa de Déu quan es troba amb un pobre. La seva força creadora supera qualsevol expectativa 
humana i es fa realitat en el «record» que ell té d’aquesta persona concreta (cf. v. 13). És precisament aquesta 
confiança en el Senyor, aquesta certesa de no ser abandonat, allò que convida a l’esperança. El pobre sap que 
Déu no pot abandonar-lo; per això viu sempre en la presència d’aquest Déu que el recorda. La seva ajuda va més 
enllà de la condició actual de sofriment per a traçar un camí d’alliberament que transforma el cor, perquè el sosté 
en el més profund.

...10. El Senyor no abandona aquell qui el cerca i els qui l’invoquen; «no oblida mai el clam de l’indefens» (Sl 
9,13), perquè les seves oïdes estan atentes a la seva veu. L’esperança del pobre desafia les diferents situacions 
de mort, perquè ell se sap estimat particularment per Déu, i així aconsegueix vèncer el sofriment i l’exclusió. La 
seva condició de pobresa no li treu la dignitat que ha rebut del Creador; viu amb la certesa que Déu mateix la hi 
restituirà plenament, perquè ell no és indiferent a la sort dels seus fills més dèbils, al contrari, s’adona dels seus 
afanys i dolors i els agafa amb les seves mans, i a ells els concedeix força i valor (cf. Sl 10,14). L’esperança del 
pobre es consolida amb la certesa de ser acollit pel Senyor, de trobar en ell la justícia veritable, de ser enfortit en el 
seu cor per a continuar estimant (cf. Sl 10,17).

L’ESPERANÇA DELS POBRES MAI NO ES FRUSTRARÀ (Sl 9,19). 

"...3. El context que el salm descriu es tenyeix de tristesa per la injustícia, el sofriment i l’amargor que afecta els 
pobres. Malgrat això, s’ofereix una bonica definició del pobre. És aquell que «confia en el Senyor» (cf. v. 11) 
perquè té la certesa que mai no serà abandonat. El pobre, en l’Escriptura, és l’home de la confiança. L’autor 
sagrat brinda també el motiu d’aquesta confiança: ell «coneix el seu Senyor» (cf. ibid.), i en el llenguatge bíblic 
aquest «conèixer» indica una relació personal d’afecte i amor.

Del missatge del sant pare Francesc per a la III Jornada Mundial dels Pobres 2019 (17 de novembre de 2019)

...8. Als nombrosos voluntaris, que moltes vegades tenen el mèrit de ser els primers a haver intuït la importància 
d’aquesta preocupació pels pobres, els demano que creixin en la seva dedicació. Benvolguts germans i 
germanes, us exhorto a descobrir en cada pobre que trobeu allò que ell realment necessita; a no detenir-vos 
davant la primera necessitat material, sinó a anar més enllà per a descobrir la bondat amagada en els seus cors, 
prestant atenció a la seva cultura i a les seves maneres d’expressar-se, i així poder entaular un diàleg 
veritablement fraternal. Deixem de costat les divisions que provenen de visions ideològiques o polítiques, fixem la 
mirada en l’essencial, que no requereix gaires paraules sinó una mirada d’amor i una mà estesa. No oblideu mai 
que «la pitjor discriminació que sofreixen els pobres és la manca d’atenció espiritual» (ibid., 200).



.

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

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

Misses:

.

Ÿ Sant Julià de Palou:

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

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

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

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

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

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

*******************
MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 17: 9h:Núria ROCA FÀBREGA - 11h: 1er Aniversari Francisca SÁNCHEZ GARCÍA, Rafael BERRUEZO y FINITA RUIZ, Antonio IGLESIAS y Ana 
LIRIA - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 18: 20h: Difunts: Gloria BERNAL MARTINEZ (80a), CASTILLO CAMENFORTE (91a), Pepita CUCH PRADES (97a), Pilar 
LABARTA TOLOSANA (95a), 1er Aniversari Manuel PRADOS MESAS. Dimarts 19: 9h: Difunts Família CALMET-GUIX - 20h: Família DIUMARÓ-VILA, Família 
VENEGAS-FERNÀNDEZ. Dijous 21: 20h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

El passat cap de setmana es va recollir a Sant Esteve 1.093'86€., destinats a l'economia comú diocesana.

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 

L'entrada és lliure amb aportació voluntària (destinada a les reformes de la sala Sant Esteve).

Per segon any la parròquia de Sant Esteve és seu de la XVI Mostra de Cinema Espiritual organitzat per la Generalitat de 
Catalunya. El tema de fons és diàleg-cohesió.

És un cicle obert a tot tipus de públic independentment de la seva fe. Voll sensibilitzar en l'experiència espiritual des
del cinema. S'organitza conjuntament amb la Delegació d'Apostolat Seglar de nostra diòcesi.

L'Advent s'apropa i hem de preparar-lo bé. La comissió es trobarà aquest dilluns. La reunió és oberta a aquells que 
col·laboren con a monitors de les misses o altres sagraments.

COL.LECTA GERMANOR 

REUNIÓ DE LITÚRGIA: dilluns 18 de novembre a les 20.45h

Gràcies a tots!

INAUGURACIÓ RAMPA ESGLÈSIA ST JOSEP OBRER DE CAN BASSA: dissabte 23 novembre, 18.30h.

A partir del dimarts 19 de novembre a despatx parroquial tindrem tríptics informatius.

Per ajudar en el cost i per fer una aportació a Caritas amb motiu de la III Jornada del Pobre, el grup L@s Nuev@as 
Implicad@s organitzà una tarda festiva aquest dissabte 16 de novembre a les 17.30h a la sala Sant Esteve de la 
parròquia St Esteve. S'ha compartit una bona tarda de música, hip-hop, sevillanes i flamenc. 

S'inauguraran aquestes petites reformes el dissabte 23 de novembre amb la Missa habitual de les 18.30 i un berenar 
compartit en acabar, a les 19.15h.

Recordem que tant la construcció com la comercialització, preus i condicions són responsabilitat d'una empresa 
externa, Coral. Per aquest motiu  la construcció NO ha tingut cap cost per la parròquia.  La parròquia només rep una 
petita aportació per cada difunt -en concepte d'us d'aquest espai del temple a l'empresa responsable- que reposi al 
columbari, que s'incrementa en una petita quantitat si la sol·licitud es fa des de despatx parroquial. 

L'església de Sant Josep Obrer de Can Bassa ha fet possible una rampa d'accés al temple per poder accedir les 
persones amb mobilitat reduïda. Amb l'esforç de tots s'ha pogut fer i s'ha restaurat la porta d'entrada del temple. 

INFORMACIÓ COLUMBARI SANT ESTEVE
La principal intenció d'aquest projecte és facilitar dignificar les cendres, a més dels cementiris, en un lloc sagrat i crear un 
espai de pregària per tots els difunts.

MISSA FAMILIAR: diumenge 24 de novembre a les 12h.
A les 11.30h es convoquen els infants a la sala Pax i a les 12h compartirem en família la Missa.

(VOSC)

(donatiu voluntari per acció social
i arrenjament Sala Sant Esteve)
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