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Diumenge, dia 13 de desembre de 2020

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

“Sortir de la meva petita llacuna personal i bolcar a l'ample llit del riu de la realitat i del 
destí del què sóc part, però que també va més enllà de mi."

(Papa Francesc, del llibre Soñemos juntos)

“Salir de mi lagunita personal y volcarme al ancho cauce del río de la realidad y del 
destino del que soy parte, pero que también va más allá de mi.”

(Papa Francisco, del libro Soñemos juntos)

1 ADVENT: TEMPS DE COMUNIÓ EN LA PREGÀRIA

2 Celebrant el 2n aniversari de la Botiga de Càritas arxiprestal RE-InTeGra, proposem un gest cada 
cap de setmana que participem de la Missa: portar roba nova o en perfectes condicions.
El cap de setmana del 12-13 recollirem roba a totes les parròquies de l'arxiprestat.
A la nostra parròquia us demanem especialment el proper cap de setmana: 

ADVENT:  TEMPS DE CARITAT

Setmana4: Roba per a nens (de 2 a 14 anys): xandalls
A Sant Esteve s'ha de deixar als peus de la jardinera corresponent a la setmana.
A Sta. Agnès, St. Julià i St. Josep Obrer, a l'entrada del temple.

3 - El nou llibre-entrevista al Papa Francesc: "Soñemos juntos”. Venda a la Llibreria Santa Anna. 
Preu: 16,90�
- Cantoral de Nadales i Villancicos editat per Llibreria Santa Anna (cost: 0.75�).  Anem llegint i fent 
pregària amb les lletres de les nadales i "villancicos"...

ADVENT: TEMPS D'APROFUNDIMENT

CONFIRMACIONS 2020: diumenge 13 de desembre a les 12h.
Tenim el goig de conferir aquest sagrament de mans del nostre Bisbe a 21 germans i germanes de Sant Esteve.

UN CANT QUE ENS INSPIRA EN UNA DE LES SEVES FRASES EL LEMA D'ADVENT
Portals i finestres obrim de bat a a bat.

- 17 desembre – dijous, 19.30h - Cant Akathistos amb vespres, en honor MdD de l’Esperança 
i Missa a les 20h – a Sant Esteve.)
(Per normativa COVID aquest any no podem obrir el 18 la capella de la MdD de l'Esperança. La imatge 
estarà a l'altar major de Sant Esteve des del 17 a la tarda ns el diumenge 20 a la nit.)
- 18 desembre – divendres, 19.15h - Sants Metges. Cantada nadales –Cor Rogent- i  
benedicció pessebre
HORARI PER VISITAR EL PESSEBRE: Dissabte 19 i diumenge 20 de desembre  es podrà visitar de 18 a 19.30h (per 
la resta de dies us informarem full setmana vinent)

- A Sant Esteve cada dilluns a les 18.30h, tarda de pregària...
- A Sant Esteve resem laudes i vespres 15 minuts abans de la 1ra i darrera Missa. Tant presencialment 
com a casa podem resar-les amb les aplicacions del telèfon. Molts ja ho heu fet, però us animem a tots 
a baixar les aplicacions al telèfon -en català o castellà-; també trobareu les lectures del dia i una petita 
de la festa o memòria del dia.

món de lluita i de penes, que vol llibertat,

1.  Tota la terra espera el Salvador
Tota la terra

i el solc obert, la paraula del Senyor:

reclama justícia i cerca veritat. a todos los pobres su brazo salvará.

viene a traer a los hombres la verdad,
a sembrar por el mundo semillas de amor,

Toda la tierra
1. Toda la tierra espera al Salvador,

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas
En català: CPL



MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 12: 20h: Família GRANELL-GORROCHATEGUI. Diumenge 13: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: Teresa 
FERRER PUIGPEY. Dilluns 14: 20h: 5è.Aniv. Josep GINESTA FERRER. Difunts: Joan POU MARANGES (88a), Emilia POU MARANGES (95a), 
Claudia GUTIERREZ MARTOS (84a), Anna SIERRA ROCA (84a), Maria MARGALEF MAS (96a), Andrés JIMÉNEZ GARCÍA (89a), Antonio RUIZ 
DELGADO (91a), Jordi GRAU PUIG (86a), Tomás MORCILLO. Dimarts 15: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 16: 9h: Germanes 
VEDRUNA. Dissabte 19: 9h: Difunts Família TORRENTS- ARNALDICH.

***********

UNA PROPOSTA DE VIDEO A YOU TUBE CADA SETMANA D'ADVENT
Us proposem cada setmana d'Advent un vídeo que ens pot ajudar a tenir un moment de reflexió i pau, creat pel Canal de 
Youtube.
En el d’aquesta setmana hi podreu veure moltes cares conegudes. Estigueu atents a l’estrena al Canal de Youtube  
"Campanada de Vida”(www.youtube.com/campanadadevida). Si voleu rebre un avís tant aviat com es publiqui només us hi 
heu de subscriure i clicar a la campaneta que apaerixerà un cop estigueu subscrits.

PREPARACIÓ PEL NADAL

1 - Misses 24 i 25 de desembre

Ÿ Sant Julià de Palou: Dissabte 19 en acabar missa de 18h.

La normativa de Covid va variant, però hem de preveure les misses de Nadal per poder participar-hi tots. 

Ÿ Santa Agnès de Malanyanes: Diumenge 20 en acabar Missa de 12.15h.

Excepcionalment, si algú no es pot desplaçar pot enviar mail a stestevegranollers.secretaria@gmail.com (indicant 
nº adults, nº infants a partir de 8 anys, telèfon i opció 1 i  2 de misses)

Les famílies de catequesi i Proposta Estev@ ho podran fer també per l’adreça de mail de catequesi.
Ÿ Sant Esteve: De dilluns 14 a dimarts 22 de desembre de 17 a 18h al local parroquial.

Important: apuntar-se a secretaria a la Missa que es participarà (excepte Santa Agnès i Sant Julià, 
inscripció a la parròquia respectiva)

Us demanem us distribuiu diversificadament per no superar la nomativa de capacitat del temple. Per 
organitzar-nos bé demanem a ser possible inscriure´s a la missa que es vol participar i a més una segona 
opció (per si arribem a l'aforament prescrit).

Volem que totes les misses siguin en família i amb especial cura d'infants i avis.  Els nens a partir de 8 anys  
tindran una acollida especial a totes les misses i podran seure 15 davant de l'altar i, si cal, als primers bancs.

2 - Horari de misses de Nadal (poden variar si canvia la normativa)

Dia de Nadal
       - Sant Julià de Palou: 9.45h

       mitjanit  i a les 00h sortirem a la plaça amb repic de campanes, ja és Nadal!!
       De 22.45 a 23h prèvia amb música i acollida Llum de Betlem. La Missa acabarà minuts abans de 
     - Sant Esteve: 23h (Missa del Gall).
      - Santa Agnès de Malanyanes: 19.30h
      - Sant Esteve: 18h (Missa del Pollet; aquest any, dinàmica i horari simplificats.)

       - Sant Esteve:11h (castellana), 12h i 19.15h

Vespertina (24 desembre)

Pensant un regal solidari i/o amb missatge?

1 - LOT I/O PESSEBRES

A la Llibreria Santa Anna

2 - CAVA SOLIDARI
A Sant Esteve

3 - BONA ROBA
A botiga arxiprestal
de Càritas
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