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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
""Josep, espòs de Maria, així com a pare va ser gran l'aﬂicció de veure circumcidar a l'Infant, així
va ser l'alegria quan el vau posar el dolç nom de Jesús tal com va dir l'àngel. . Us demanem que
ens ajudeu a treure del nostre cor tot el que no és bo davant els ulls de Déu." (3r dolor i goig dels 7
diumenges de Sant Josep)

Diumenge, dia 14 de febrer de 2021

“José, esposo de María, así como padre fue gran la aﬂicción de ver circuncidar al Niño, así fue la
alegría cuando le pusisteis el dulce nombre de Jesús tal como dijo el ángel. Te pedimos que nos
ayudes a sacar de nuestro corazón todo lo que no es bueno ante los ojos de Dios."

MdD DE LOURDES
Posem sota el vostre esguard tots els malats, en especial víctimes de la pandèmia-, tots el sanitaris i voluntaris, i tots
els membres i amics de la Hospitalitat de Lourdes.
HIMNE: AVE DE LOURDES
1. De la Glòria baixa
la Mare de Déu,
a la vall de Lourdes
de l'alt Pirineu.
Ave, Ave, Ave Maria

7. Aquí una capella
Un jorn s'alçarà
Que als homes recordi
Que a Deu cal pregar.
Ave, Ave, Ave Maria

2. Hi baixa nimbada
de cèlica llum,
de sa jovenesa
amb tot el perfum.
Ave, Ave, Ave Maria

8. Allí per tres voltes
Maria prescriu
Fareu penitència
I a tots ens ho diu.
Ave, Ave, Ave Maria

3. Senzill i blanquíssim
és el seu vestit,
i blau-cel la faixa
amb que el du cenyit.
Ave, Ave, Ave Maria

9. És Déu qui perdona
I absol del pecat
I dona la gràcia
Al qui l'ha invocat.
Ave, Ave, Ave Maria

4. D'un vel va coberta
d'intensa blancor,
al braç un rosari,
als peus roses d'or.
Ave, Ave, Ave Maria

10. La gruta on es prega
Traspua la pau
A omplir-t'hi de gràcies
Maria es complau.
Ave, Ave, Ave Maria

5. Així a Bernadette
se li aparegué,
a dins d'una gruta,
damunt d'un roser.
Ave, Ave, Ave Maria

11. La font d'aigua clara
Ja mai s'ha estroncat
La gent de venir-hi
Tampoc no ha parat.
Ave, Ave, Ave Maria

6. D'aquesta fontana
des d'ara veureu.
Es aigua molt pura
i us hi rentareu.
Ave, Ave, Ave Maria

12. A l'hora darrera
Pel nostre perdó
Digneu-vos oh Mare!
Pregar al Salvador.
(versió actualitzada per Hospitalitat de Lourdes)

LLIBRE IN MEMORIAM BISBE TRASERRA EN EL SEGON ANIVERSARI DEL SEU TRASPÀS

“
català

15

L'obra és un homenatge que
ofereix un retrat complet del
granollerí que va ser bisbe de
Solsona.

«Presenta el Jaume Traserra proper, amic dels seus
amics, alegre, bon conversador, ocurrent..., però Ja disponible
ia
també el Traserra més seriós, distant, fred, gairebé a la llibrerna
nta An
Sa
inaccessible».

!

Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona

INICI QUARESMA 2021
• Missatge del Sant Pare -versions catalana i castellana al twitter @santestevegr)
• Dimecres de Cendra:
- 8.45h: Laudes
- 9.00h: Missa amb imposició de Cendra
- 18.45 - 19.15h: Via Crucis (al temple i sense moure´ns)
-19.15 - 19.45h: Espai de pregària personal
-19.45h: Vespres
- 20.00h: Missa amb imposició de Cendra
• Dissabte 20 febrer, de 20.45 a 21h: Espai de pregària: en acabar la Missa de 20h de dissabte convidem a
romandre junts 15 minuts en pregària d'acció de gràcies i petició per les intencions de la comunitat parroquial.
• Lectura espiritual. Entre altres (es troben a Llibreria Santa Anna):
- Fulletó de pregària pels 7 diumenges de Sant Josep (en català i castellà)
- Bisbes de Catalunya: "Esperit, cap a on guies les nostres Esglesies?" (25 anys CPT)
- Magniﬁcat Especial Cuaresma (reﬂexiones para cada dia de Cuaresma, breves oraciones y Via Crucis)

Edició en castellà
4.90€

NORMES SOBRE EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA DURANT LA QUARESMA
El Dimecres de Cendra, començament de Quaresma, i el Divendres Sant són dies de dejuni i abstinència. Els altres
divendres de Quaresma són també dies d'abstinència, la qual consisteix a no prendre carn, segons antiga pràctica del
poble cristià. A més, és aconsellable i mereixedor de lloança que, per tal de manifestar l'esperit de penitència propi de
la Quaresma, els ﬁdels es privin de despeses supèrﬂues i tot el que es pugui del que s'ha estalviat amb el dejuni i les
privacions voluntàries, entregar-ho -entre altres- a Càritas parroquial o Mans Unides.
MISSA DIJOUS 20h
Recordeu que la Missa de dijous tot i ser una Missa diària més, té especial sensibilitat per grups parroquials i de
catequesi.
Aquest dijous 18 de febrer serà present de nou un petit grup de famílies de 1r any de catequesi i es fara referència
breu al sentit de cada moment de la Missa.
Recolzem-les amb la nostra participació a Missa.
MISSA AMB CORAL ALBADA: Diumenge 21 de febrer a les 19.15h
Com es costum el primer diumenge de Quaresma a Missa del vespre canta la Coral Albada -joves de Pueri Cantores- i
són convocats especialment els infants dels grups més grans (Proposta Estev@ -5è a 2n ESO), adolescents i joves.

***********
MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 13: 20h: Joan AMARGANT i Teresa ICART. Diumenge 14: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Manuel CUESTA, Delﬁna GIL GARCIA - 12h:
(PEL POBLE) – 19.15h: Juan Diógenes LUCAS TUMBACO. Dilluns 15: 20h: Difunts: Maria BAS PI (97a), Angelina MASJUAN TORRENTS (88a), Julia
REY CABRERA (88a), Anna Maria RODRIGUEZ TÀPIES (59a). Dimarts 16: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: Carme RIUDOR. Dimecres 17:
9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 18: 20h: Esperanza MARTINEZ LOZANO. Divendres 19: 9h: Difunts Família DIUMARÓ-VILA. Dissabte 20: 9h:
Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH
------------------ALTRES CELEBRACIONS:
El proper diumenge dia 14 de febrer a les 13.15h es batejaran Bruno FERNÁNDEZ BORREGUERO i Samuel de la HERA DONOSO.

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)
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
Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com
Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com
Trobareu les informacions d'intencions pels difunts, sobre els batejos i casaments penjats a les cartelleres i a l'adreça de Twitter
(@santestevegr)
.

Misses:
Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h
Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano) / 12h (català) / 19.15h (català)
.

Ÿ

Sant Julià de Palou
Temple parroquial: Dissabtes 18h (català) / Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabtes 18.30h (castellano)

.

Ÿ

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

