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Diumenge, dia 8 de novembre 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

“Es necesario un entrenamiento cotidiano, que proceda de la conciencia de lo mucho que 
necesitamos, nosotros los primeros, de una mano tendida hacia nosotros.”

“És necessari un entrenament quotidià, que procedeixi de la consciència de tot el que 
necessitem, nosaltres els primers, d'una mà estesa cap a nosaltres.”

(Papa Francisco, del mensaje IV Jornada Mundial de los pobres)

(Papa Francesc, del missatge IV Jornada Mundial dels pobres)

"Dona la mà al pobre" (cf. Si 7,32) 

"Dona la mà al pobre" (cf. Si 7,32). L'antiga saviesa ha formulat aquestes paraules com un codi sagrat a 
seguir en la vida. Avui ressonen amb tot el seu significat per ajudar-nos també a nosaltres a posar la nostra 
mirada en l'essencial i a superar les barreres de la indiferència. La pobresa sempre assumeix rostres 
diferents, que requereixen una atenció especial a cada situació particular; en cadascuna d'elles podem 
trobar Jesús, el Senyor, que ens va revelar estar present en els seus germans més febles (cf. Mt 25,40)…

…Dona la mà al pobre" és, per tant, una invitació a la responsabilitat i un compromís directe de tots aquells 
que se senten part de la mateixa destinació. És una crida a portar les càrregues dels més febles…

…Aquesta pandèmia va arribar de sobte i ens va prendre desprevinguts, deixant una gran sensació de 
desorientació i impotència… Ja hem tingut molt de temps de degradació moral, burlant-nos de l'ètica, de la 
bondat, de la fe, de l'honestedat [...]

"Dona la mà al pobre" destaca, per contrast, l'actitud dels que tenen les mans a les butxaques i no es 
deixen commoure per la pobresa, de la qual sovint són també còmplices. La indiferència i el cinisme són el 
seu aliment diari.

«En totes les teves accions, tingues present el teu final» (Si 7,36). Aquesta és l'expressió amb la qual el 
Siràcida conclou la seva reflexió….És la fi de la nostra vida que requereix un projecte a realitzar i un camí a 
recórrer sense cansar-se. I bé, la finalitat de cadascuna de les nostres accions no pot ser una altra que 
l'amor. Aquest és l'objectiu cap al qual ens dirigim i res ha de distreure'ns d'ell.

…I per donar suport als pobres és fonamental viure la pobresa evangèlica en primera persona. No podem 
sentir-nos "bé" quan un membre de la família humana és deixat al marge i es converteix en una ombra. El 
crit silenciós de tants pobres ha de trobar al poble de Déu en primera línia, sempre i a tot arreu, per donar-
los veu, defensar-los i solidaritzar-se amb ells davant de tanta hipocresia i tantes promeses incomplertes, i 
convidar-los a participar en la vida de la comunitat…
…Donar la mà és un signe: un signe que recorda immediatament la proximitat, la solidaritat, l'amor. En 
aquests mesos, en què el món sencer ha estat com aclaparat per un virus que ha portat dolor i mort, 
desànim i desconcert, quantes mans esteses hem pogut veure!...

…Mantenir la mirada cap al pobre és difícil, però molt necessari per donar a la nostra vida personal i social 
la direcció correcta. No es tracta d'emprar moltes paraules, sinó de comprometre concretament la vida, 
moguts per la caritat divina. Cada any, amb la Jornada Mundial dels Pobres, torno sobre aquesta realitat 
fonamental per a la vida de l'Església, perquè els pobres estan i estaran sempre amb nosaltres (cf. Jn 
12,8) per ajudar-nos a acollir la companyia de Crist en la nostra vida quotidiana…

 Prenguem a les nostres mans l'Eclesiàstic, també conegut com a Siràcida, un dels llibres de l'Antic 
Testament. Aquí trobem les paraules d'un savi mestre que va viure uns dos-cents anys abans de Crist. Ell 
buscava la saviesa que fa als homes millors i capaços d'escrutar en profunditat les vicissituds de la vida. 
Ho va fer en un moment de dura prova per al poble d'Israel… Des de les primeres pàgines del llibre, el 
Siràcida exposa els seus consells sobre moltes situacions concretes de la vida, i la pobresa és una d'elles. 
Insisteix en el fet que en l'angoixa s'ha de confiar en Déu: «Redreça al cor, estigues ferm i no t'angoixis en 
temps d'adversitat. Acosta't a ell i no et separis, perquè a la fi siguis enaltit. Tot el que et sobrevingui, 
accepta-ho, i sigues pacient en l'adversitat i en la humiliació.

Del  Missatge del Papa Francesc en motiu de la IV Jornada Mundial dels Pobres 



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):

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

.

.

Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h
Misses:

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

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

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

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

Ÿ Sant Julià de Palou 

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com

Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (català)
.

Diumenge 15: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: Manuel CUÑADO, Flora VILA. Dilluns 16: 20h: Difunts: Juan 
MATEO GARRIDO (78a),Francesca POU VERDAGUER (94a), Carmen RUIZ DE ARCOS (91a), Josep TRENA. Dimarts 17: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX. Dimecres 18: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 19: 20h: Família VENEGAS-FERNÁNDEZ, Família DIUMARÓ-VILA, Montserrat 
CENTOL SOLER. Dissabte 21: 9h: Difunts Família TORRENTS- ARNALDICH.

MISSES DE DIFUNTS:

Dissabte dia 14 de novembre a les 11h contrauen matrimoni l' Enric FALGUERAS BATLLE i Na Diana MOVSISYAN. 
ALTRES CELEBRACIONS:
-----

***********

NORMATIVA TEMPORAL 100 PERSONES A LES 
CELEBRACIONS

Per complir la normativa no es faran convocatòries de les 
famílies de catequesi de manera general. Es convoca un 
grup determinat (màxim de 10 famílies) a una Missa 
determinada. Els pares seuran  als bancs davant de la MdD 
de Granollers i els infants al presbiteri.
S'aniran convocant repartit per les misses d'aquest cap de 
setmana (excepte la de 9 de diumenge) i la de dissabte 
vinent. La dinàmica de la Missa serà com és habitualment.

ACOLLIDA PER GRUP DE CATEQUESI A LA MISSA

Recordeu que sempre s'ha de seure a sobre del paper del 
banc que posa "Seure aquí".

Seguiu les indicacions dels encarregats de les misses que 
trobareu a l'entrada del temple.

Temporalment el govern ens demana un màxim de 100 
persones. Hem habilitat una pantalla a la capella del 
Santíssim per poder fer servir la capella i el temple celebrar 
amb normalitat les misses. 

SORTEIG
 DENADAL

87219
Butlleta: 5€ 

Inclou 1� de donatiu per a ajudes socials o l’acondicionament
i millora dels espais per projectes socials*

sorteig de la loteria del 22 de desembre de 2020

Es poden adquirir en horari de despatx parroquial, a la sagristia
en acabar les misses o a qualsevol voluntari de la parròquia.
Per demanar o entregar talonaris, els dijous de 19 a 20h.

* Si vols col·laborar com a voluntari, dirigeix-te al despatx parroquial

INFORMACIÓ DE
SANT JULIÀ DE PALOU

I SANT JOSEP DE CAN BASSA

Ÿ I l · luminac ió  ent rada temple i 
cementiri. S'han instal·lat i una barra 
de leds.

Ÿ Arranjament i Pintura a la rectoria. 
S'està arranjant i pintant la primera 
planta de l'antiga rectoria per poder 
tenir un espai de reunions i formació 
per la comunitat. Data prevista per 
inaugurar: festa de st Julià (cap de 
setmana del 9-10 de gener)

Tres novetats al temple parroquial:
Ÿ Nou horari Missa: dissabtes a les 

18h.

Acompanyaran els cants a la Missa de 12h Cor Rogent i a la Missa de 19.15h Sol Ixent.
DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE: CRIST REI 

FORMACIÓ
TOTES LES EDATS

2
0
2
0
-2

1

Consulta grups i horaris a les cartelleres i/o a secretaria.

Inscripció a secretaria (Dimarts i divendres de 18 a 20h)
Presencial (on-line quan no és possible per normativa). Si no es pot a l'horari proposat
es fa un seguiment personal.
En totes les etapes s'ofereix la iniciació als sagraments segons moment
(baptisme-comunió-confirmació).
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