
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Full informatiu nº 2.026
Diumenge, dia 24 de novembre de 2019

Salm 121, 1:
"Quina alegria quan em van dir: Anem a la casa del Senyor!"
“Qué alegría cuando me dijeron: ¡«Vamos a la casa del Señor»!

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

A la parròquia de Sant Esteve de Granollers
Dissabte 30 de novembre

20.30h Concert a la Sala d’Actes: Cor Mixt d’Amics de la Unió
              Direcció: David Gómez Comino
.

21.30h Sopar a la Sala d’Arqueologia

Els tiquets per al sopar tenen un cost de 20€ i es podran adquirir als següents 
establiments: Farmàcia Parera, Joan Sitjes botiga de roba i Llibreria Santa Anna.

A FAVOR DEL PROJECTE
“JOVENTUT I FORMACIÓ” DE CÀRITAS

ORGANITZA: AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS

Un dels records dolços de la infantesa dels antics escolans  a l'Escolania de Montserrat és el de quan, amb els 
primers freds de Tots Sants, començàven a assajar les nadales del mestre Francesc Civil i Castellví. Les 
meravelloses filigranes harmòniques i contrapuntístiques de les cançons de "El Nostre Nadal ", els 
acompanyen ja tota la vida i se'ls fa molt difícil pensar una nadala sense sentir-hi al darrere aquell treball 
d'orfebreria. 

GRAN CONCERT D'INICI D'ADVENT  (XI temporada "La música del cel"): Diumenge 1 de desembre, 18h

REPERTORI: O Salutaris (1914) - Sub tuum presidium (1914) - Ave Maria (1945) - Meditació (1947) (orgue sol) 
- Gloria (de la “Missa Santa Teresa del Nen Jesús”) (1963) - Salve Regina (1960) - Ego sum panis (1937) - Pare 
Nostre (1974) - Fantasia sobre el Cant dels ocells (1982) (orgue sol) - D’ “El Nostre Nadal” (1956): Josep 
busqueu-me posada, Nit de vetlla, Les dotze van tocant.

Per tot això -i perquè Bach, Haendel i companyia no necessiten padrins- el proper diumenge dia 1 de 
desembre, 1er. Diumenge d'Advent, a les 18.00 h. a l'església de Sant Esteve de Granollers ens visitarà una 
legació de Gerunda, formada per la Capella Polifònica de Girona, en Pau Riuró a l'orgue i el Martí Ferrer com a 
director. És tot un orgull -i una petita llavor en el desert- poder oferir un monogràfic d'aquest gran músic català 
del segle XX.  Amb un el programa adjunt, "Remor de Nadal". Una banda sonora de la Girona aimada dels 
Ruyra, Bertrana, Pla i tants més, i també la Girona oberta al nord, llacera de la la música francesa 
capdavantera en el seu moment. 

TEMPORADA

Orgue Josep Maria Ruera de Sant Esteve de Granollers
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CRIST REI: Final d'un any litúrgic viscut com a parròquia intensament.
Acabem un any més. Hem de donar gràcies i ens preparem per una nou cicle. 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!

1. Missa pels difunts de l'Associació: dilluns 25 de novembre, 20h.
ASSOCIACIÓ CAPELLES SAGRADA FAMÍLIA

2. Benedicció i entrega capelles: diumenge 1 de desembre a les 12h.

INICI D’ADVENT AMB FORÇA:



CICLE CINEMA ESPIRITUAL: 2a sessió
Més de 50 persones van gaudir d'una magnífica pel·lícula en la primera sessió. Aquest dijous a les 
20.30h també ens espera una gran nit.
L'entrada és gratuïta; es demana una aportació voluntària per l'arranjament de la Sala Sant Esteve.

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 passat diumenge s'ha fet una anàlisi de cada Missa.
Col·lecta diumenge 17 novembre: 750,22€.
Per misses:  dissabte 20h: 87,23€   /  diumenge 9h: 151,34€   / diumenge 11h: 230,06€   / diumenge 
12h.: 146,52€  /  diumenge 20h.: 135,07€

REUNIONS PER PREPARAR ADVENT-NADAL
- Dilluns, 9.30h: Vida Creixent
- Dilluns, 21h: reunió pastoral infantil
- Dimarts, 20h: reunió litúrgia
- Dimecres, 20.30h: reunió Proposta Estev@

.

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

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

Ÿ Sant Julià de Palou:
       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)

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

Misses:

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 DE DIFUNTS:
Dissabte 23: 20h: Núria TORRENTS ARNALDICH. Diumenge 24: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Acció de Gràcies a Sant Antoni de 
PÀDUA - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 25: 9h: Germanes VEDRUNA - 20h: Ramón PICAS RUSIÑOL, Missa per Difunts de la Sagrada Família. 
Difunts:  Mercè ALBANELL TRAVESA (77a). Dimarts 26: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 27: 20h: Aniv. Ramón CASANOVAS 
TRESERRES. Divendres 29: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 30:  9h: Eulàlia PUJADAS MONCAU.

(VOSC)

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