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Diumenge, dia 1 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

Porta a tots la teva alegria, omple el món d'esperança.”
"Alegra't en el Senyor perquè el Senyor és a prop.

Lleva a todos tu alegría, llena el mundo de esperanza. "
"¡Alégrate en el Señor porqué el Señor está cerca.

.

ADVENT:
Si vols ser solidari compra loteria de Nadal destinada a Acció social i Càritas. La pots adquirir a 
la sagristia, al despatx parroquial, a la Llibreria Santa Anna o a la botiga RE-InTeGra.

Viva llum d'alba - mar de claror –

La terra nova, es pasta amb dolor.

Dues cançons-pregària molt senzilles per Advent

Si realment l'altre m'importa he de ser llum i portar alegria.

VIVA LLUM D'ALBA

Us proposem que meditem com a pregària la lletra de les dues cançons que aquest Advent 
anirem cantant a les nostres celebracions.

Tots junts obrirem

I cada comunitat... Per això, si us hi fixeu, a la capçalera del full des d'avui ens fem ressò de les 
comunitats germanes de Santa Agnès i Sant Julià.

Bona noticia - crit i cançò –

Veu que ressona, i es fa pregò;

I a l'Advent Déu ve a sorprendre´ns, per això ampliem el nostra lema:

Advent: Un nou  any litúrgic per a viure  com a parròquia intensament.
Estrenem lema de curs: TU, m'importes!!!
Per a Déu tu ets important!
Per a tu, Déu ha de ser el més important!
I cada persona li hem de fer notar que és important per a Déu i per a tu!

Tots junts obrirem
Goig del que vetlla, contra la por;
tot el poble clama: "Vine Senyor"!

camins pel Senyor (bis).

camins pel Senyor (bis).

Tots junts obrirem

Aquesta setmana us proposem: Viva llum d'alba.

tot el poble clama: "Vine Senyor"!

tot el poble clama: "Vine Senyor"!

camins pel Senyor (bis).

Pau entre els homes: Festa Major!

m’importes... ...val la penaTU esperar (-te)

AL ALBA BRILLA

Al alba brilla gran resplandor

Un nuevo camino,

Todo el pueblo clama: “¡Ven, oh Señor!”

Todo el pueblo clama: “¡Ven, oh Señor!”
Buena noticia, gozo sin par,

¡ya viene el Señor! (bis)

Al miedo vence nuevo vigor.

¡ya viene el Señor! (bis)
Un nuevo camino,

Paz en el mundo: ¡Fiesta Mayor!

La nueva tierra, vence al dolor

Voz que resuena claro pregón

Un nuevo camino,

Todo el pueblo clama: “¡Ven, oh Señor!”

¡ya viene el Señor! (bis)



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

Ÿ Sant Julià de Palou:

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

.

Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

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

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)

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)

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

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

Dissabte 30: 20h: Aniv. Esposos Esteve COSTA i Pepita DURÀN. Diumenge 1: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Berta LAFARGA, Pedro ARMIJO - 
12h: (PEL POBLE). Dilluns 2: 9h: Germanes VEDRUNA - 20h: Aniv. Josep GINESTA FERRER, Norbert GIRBAU ESTEVE. Difunts:  Gna. Rosa 
RECASENS (Carmelita Vedruna) (93a), Joana BARRI COLL (83a), Dolores ACOSTA FERNÁNDEZ (101a). Dimarts 3: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Josep BELLAVISTA i Eulàlia PUJADAS - 20h: Roser ARTIGAS MARGENAT, Aniv. Consol BERTRAN.  Dimecres 4: 9h: Pere 
MONTAÑÀ CLADELLAS. Divendres 6: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. 

MISSES DE DIFUNTS:

Ÿ Col·lecta diumenge 24 desembre: 624, 02€.
     Per misses: dissabte 20h: 72,12€ / diumenge 9h: 131€ / diumenge 11h: 216,82€ / diumenge 

Avís misses divendres 6 de desembre

Consell Economia: estudi econòmic parròquia Sant Esteve
Des del Consell es vol anar informant de les col·lectes ordinàries i extraordinàries dominicals per 
fer-nos una visió més concreta.
Els passats diumenges s'ha informat de la col·lecta de Domund i Germanor.
Aquest darrers dos diumenges s'ha fet una anàlisi de cada Missa. Cada un pot treure conclusions.

.

     Per misses: dissabte 20h: 87,23€ / diumenge 9h: 151,34€ / diumenge 11h: 230,06€ / diumenge  

Des d'aquesta setmana les restes de dos germans nostres ja reposaran en el nostre temple. 
Descansin en pau.

     12h: 146,52€ / diumenge 20h.: 135,07€

.

Columbari capella "El Crist de Granollers»

Ÿ Col·lecta diumenge 17 novembre: 750,22€.

Novena Immaculada Concepció

     12h (especial amb Missa Familiar): 118,93€ / diumenge 20h: 85,15€  

El divendres, festiu però evidentment no de precepte,  només se celebrarà la Missa de les 9 del 
matí (no se celebra la de les 20h)

Des d'aquest diumenge fins diumenge vinent us proposem recitar en família el cant-pregària que 
l’Església resa des de fa segles a les Vespres i, popularment, al Rosari.

benedictus fructus ventris tui,

Ad te clamamus, exules, filii Evae.

ad nos converte.

O clemens, O pía,

vita dulcendo et spes nostra, salve.

Et Iesum,

in hac lacrimarum valle.

Ad te suspiramus,

illos tuos misericordes oculos
Eia ergo advocata nostra,

o dulcis Virgo María.

gementes et flentes

nobis post hoc exsilium ostende.

mater misericordiae;
Salve, Regina,

Cap a tu sospirem,

Oh dolça Verge Maria.

A tu plorem pobres exiliats fills d'Eva;

vida nostra, la nostra dolcesa i 
esperança.

i després del nostre exili,
ensenya'ns el fruit beneït del teu 

ventre, Jesús.

en aquesta vall de llàgrimes.
Gira’t cap a nosaltres,

Salve Reina i Mare de Misericòrdia

els teus ulls misericordiosos;

Oh clement, Oh pietosa,

graciosa advocada nostra,

Dios te salve.

Dios te salve, Reina

vida, dulzura y esperanza nuestra;
y Madre de misericordia,

a ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.

Ea, pues, Señora, abogada nuestra,

A ti llamamos

fruto bendito de tu vientre.

misericordiosos;

muéstranos a Jesús,

¡Oh, clementísima, oh piadosa,

y después de este destierro,

oh dulce Virgen María!

vuelve a nosotros esos tus ojos

los desterrados hijos de Eva;
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