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Diumenge, dia 8 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

"Alegra't en el Senyor...No t'espantis, no temis res,  abandona't en el 
Senyor.”

“Alégrate en el Señor!...  No te inquietes por cosa alguna, abandónate 
en el Señor."

.

Així neix la nostra tradició: tots al voltant de la gruta i plens d'alegria, sense cap distància entre l'esdeveniment 
que es compleix i tots els qui participen en el misteri.
El primer biògraf de sant Francesc, Tomàs de Celano, recorda que aquella nit, es va afegir a l'escena simple i 
commovedora el do d'una visió meravellosa: un dels presents va veure posat en el pessebre el mateix Nen 
Jesús. D'aquell pessebre del Nadal de 1223, «tots van tornar a les seves cases plens de alegria».

Però tornem de nou a l'origen del pessebre tal com nosaltres l'entenem. Ens traslladem amb la ment a Greccio, 
a la vall de Rieti; allà sant Francesc es va aturar venint probablement de Roma, on el 29 de novembre de 1223 
havia rebut del papa Honori III la confirmació de la seva Regla. Després del seu viatge a Terra Santa, aquelles 
grutes li recordaven d'una manera especial el paisatge de Betlem. I és possible que el Pobrissó quedés 
impressionat a Roma, pels mosaics de la Basílica de Santa Maria la Major que representen el naixement de 
Jesús, just a la banda del lloc on es conservaven, segons una antiga tradició, les taules de la menjadora.

1. El bell signe del pessebre, tan estimat pel poble cristià, suscita sempre sorpresa i admiració. La 
representació de l'esdeveniment del naixement de Jesús equival a anunciar el misteri de l'encarnació del Fill de 
Déu amb senzillesa i alegria. El pessebre, en efecte, és com un Evangeli viu, que sorgeix de les pàgines de la 
Sagrada Escriptura. La contemplació de l'escena del Nadal ens convida a posar-nos espiritualment en camí, 
atrets per la humilitat d'Aquell que s'ha fet home per trobar a cada home. I descobrim que Ell ens estima fins al 
punt d'unir-se a nosaltres, perquè també nosaltres puguem unir-nos a Ell.

2. L'origen del pessebre troba confirmació abans de res en alguns detalls evangèlics del naixement de Jesús a 
Betlem. L'evangelista Lluc diu senzillament que Maria «va donar a llum al seu fill primogènit, l'embolcallà i el 
posà en una menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a l'hostal» (2,7). Jesús va ser collocat en una 
menjadora, que en llatí es diu praesepium; d'aquí pessebre.

Les Fonts Franciscanes narren en detall el que va succeir a Greccio. Quinze dies abans del Nadal, Francesc va 
cridar un home del lloc, de nom Joan, i li va demanar que l'ajudés a complir un desig: «Desitjo celebrar la 
memòria de l'Infant que va néixer a Betlem i vull contemplar d'alguna manera amb els meus ulls el que va patir 
en el malestar de nen, com va ser reclinat a el pessebre i com va ser collocat sobre fenc entre el bou i 
l'ase».(1:Tomàs de Celano, Vida Primera, 84: Fonts franciscanes (FF), n. 468). Tan aviat com ho va escoltar, 
aquest home bo i fidel va anar ràpidament a preparar tot el que calia en el lloc assenyalat que el sant li havia 
indicat. El 25 de desembre, van arribar a Greccio molts frares de diferents llocs, com també homes i dones de 
les granges de la comarca, portant flors i torxes per il·luminar aquella nit santa. Quan va arribar Francesc, va 
trobar el pessebre amb el fenc, el bou i l'ase. Les persones que van arribar van mostrar davant de l'escena del 
Nadal una alegria indescriptible, com mai abans no havien experimentat. Després el sacerdot, davant del 
Naixement, va celebrar solemnement l'Eucaristia, mostrant el vincle entre l'encarnació del Fill de Déu i 
l'Eucaristia. En aquella ocasió, a Greccio, no hi havia figures: el pessebre va ser fet i viscut per tots els 
presents.(2: Cf. ibid., 85: FF, n. 469.)

El Fill de Déu, en entrar en aquest món, troba lloc on els animals van a menjar. El fenc esdevé el primer llit per a 
Aquell que es revelarà com «el pa baixat del cel» (Jn 6,41). Un simbolisme que ja sant Agustí, juntament amb 
altres Pares, havia captat quan escrivia: «Ajagut en una menjadora, esdevé el nostre aliment» (Serm. 189,4). 
En realitat, el pessebre conté diversos misteris de la vida de Jesús i ens els fa sentir propers a la nostra vida 
quotidiana.

Amb aquesta Carta voldria encoratjar la bella tradició de les nostres famílies que en els dies previs al Nadal 
preparen el pessebre, com també el costum de posar-lo en els llocs de treball, a les escoles, als hospitals, a les 
presons, a les places... És realment un exercici de fantasia creativa, que utilitza els materials més dispars per 
crear petites obres mestres plenes de bellesa. S'aprèn des de nens: quan el pare i la mare, al costat dels avis, 
transmeten aquesta alegre tradició, que conté en si una rica espiritualitat popular. Espero que aquesta pràctica 
mai no s'afebleixi; és més, confio que, allà on hi hagi caigut en desús, sigui redescoberta i revitalitzada.

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:



Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)
Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):

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

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

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

Ÿ Sant Julià de Palou:

Misses:
.

Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 20h (català)
Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diària: 9h i 20h. Els dilluns a les 20h, missa especial de difunts (encarregar la Missa a secretaria) 

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

.

Diumenge 8: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE)-  20h: 4rt. Aniv.Teófilo BARRANTES DIAZ. Dilluns 9: 9h: Germanes VEDRUNA. 
Dimarts 10: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Óscar MANZANO. Divendres 13: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH - 20h: Teresa 
FERRER PUIGPEY. 

MISSES DE DIFUNTS:

     Per misses: dissabte 20h: 135,53€ / diumenge 9h: 101,79€ / diumenge 11h: 262,56€ / diumenge 
Ÿ Col·lecta diumenge 1 desembre: 874,24€.

     12h (especial amb Missa Familiar): 157,71€ / diumenge 20h: 81,12€ 

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

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

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

Des del Consell es vol anar informant de les col·lectes ordinàries i extraordinàries dominicals per fer-nos una 
visió més concreta.

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

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

Aquest darrers tres diumenges seguim fent una anàlisi de cada Missa. Cada un pot treure conclusions.

Consell Economia: estudi econòmic parròquia Sant Esteve

     12h: Missa amb imposició de túniques. 17.30h: Concert de pre-Nadal
Ÿ Diumenge 15 de desembre: corals Pueri Cantores:

Ÿ Imatge de la MdD de l'Esperança al temple, des de la missa de dissabte 14 de desembre fins el dimarts 17 de 
desembre (19.30h cant del Akathistos i 20h Missa en honor de la MdD. El dimecres 18 es podrà visitar tot el 
dia a la seva capella.

Cap de setmana 14-15 desembre: més a prop de Nadal!

Ÿ Divendres 14h. Consell arxiprestal preveres i diaques
Ÿ Dimarts 21h Consell arxiprestal de laics. Es recupera aquest consell després d'un parèntesi de 2 cursos
Ÿ Dimarts 16.30h Càritas arxiprestat de Granollers
Ÿ Dilluns, 9.30h Vida Creixent
Vida arxiprestal: reunions d'aquesta setmana

          12.15 a 13h.
        - Josefines. Hem iniciat voluntariat amb joves els divendres de 19 a 19.45h i els dissabtes de 
         de la comunitat Vedruna). A més el 4rt dilluns a les 11h se celebra la Missa.
        - Antònia Roura. Recuperem el 2n dilluns de mes a les 11h la Celebració de la Paraula (a càrrec 
Ÿ Les nostres residències:
Ÿ Cada 2n i 4rt dilluns de 9.30 a 10.30 grup obert de Vida Creixent
La gent gran: una prioritat de la parròquia

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. 
    I podem ajudar, demanant un talonari per a vendre (de 20 o 50 
butlletes) els dijous de 20 a 20.30 a la sala 8 del local parroquial ) o 
encarregant-lo a horari de despatx (dimarts i divendres de 18 a 20h.)

*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
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