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Diumenge, dia 20 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

“6 consells del Papa per a preparar el Nadal: estar atents, fer espai a Jesús en el nostre 
cor, acollir la tendresa del Nadal, deixar-nos sorprendre pel Senyor, portar a Jesús tot el 

que som i ser testimonis de l'amor. "

"6 consejos del Papa para preparar la Navidad: estar atentos, hacer espacio a Jesús en 
nuestro corazón, acoger la ternura de la Navidad, dejarnos sorprender por el Señor, 

llevar a Jesús todo lo que somos y ser testigos del amor.”

1 ADVENT: TEMPS DE  PREGÀRIA I RECONCILIACIÓ

2 Aquesta 4a setmana ens ha de moure la caritat. Ens hem d'imaginar Maria i Josep buscant un lloc per 
pernoctar i no trobar-lo. Avui són molts els qui viuen aquesta situació. Us proposem:

ADVENT:  TEMPS DE CARITAT I SOLIDARITAT

3 - 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, CELEBRACIÓ I ALEGRIA

       - 20.00h: Missa
       - 19.30h: Rosari

Ÿ 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.

       - 18.30 a 19.30h: Exposició Santíssim amb meditació, vespres i confessions
       - 18.15h Benedicció pessebre (entrada locals planta baixa)
Dilluns 21 de desembre, 18.30 a 20h: Recés amb confessions.

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

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

- Vídeo solidari inspirat pels voluntaris i col·laboradors de la botiga de Càritas 
RE-InTeGra i creat  pel canal de Youtube “Campanada de Vida”. El podeu veure a 
www.youtube.es/campanadadevida o escannejant aquest codi QR amb el mòbil.

Llibreria Santa Anna

Pensant què regalar
per Nadal?

Lot solidari amb
els monestirs

@stannallibreria

* Destinat a
  acció social i Càritas

*
Brinda amb
Cava Solidari
tot cantant
unes bones Nadales!

Que sigui fruit de la sensibilització i 
conversa en els àpats de Nadal i Sant 
Esteve!

Donatiu col·lecta de Càritas.
Es repartirà el sobre al final de les misses 
del 19 i 20. Es pot entregar en acabar les 
misses del diumenge 27 de desembre.

Roba nova i reciclada, calçat i 
complements; regal solidari per 
aquestes dates.

Comprar a la botiga arxiprestal de 
Càritas, RE-InTeGra.



Dissabte 19: 20h: Família DIUMARÓ-VILA. Diumenge 20: 9h: Núria ROCA FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Emilio ALGARAÑAZ, 
Modesta ZEBALLOS - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: Salvador BORRAS BELLAVISTA. Dilluns 21: 20h: Aniv. Pere CALMET, Esposos Maria 
MARGALEF, Jesús TRICAS. Difunts: Esteban PÉREZ TERRÓN (85a), Andrés DIAZ GUERRERO  (84a), Ramón FERNÁNDEZ SÁEZ (79a), Joan 
CONCHILLO CUENCA (83a). Dimarts 22: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, 20h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. Dimecres 23: 9h: 
Germanes VEDRUNA.

MISSES DE DIFUNTS:

A Santa Agnès de Malanyanes: Diumenge 20: Juan SERRA CRUILLAS (86a).

***********

PER PREPARAR i CELEBRAR EL NADAL...
APUNTA A L’AGENDA LES DATES CENTRALS FINS AL 27 DE DESEMBRE
(pot canviar en funció de la normativa)

     - 19.30h: Rosari 

HORARI PER VISITAR EL PESSEBRE: Del 19 al 23 i del 28 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener de 18 a 19.30h.

Dilluns 21 de desembre, 18.30 a 20h: Recés amb confessions.

     - Missa St Julià de Palou: 10h (no se celebra missa de dissabte 18h a Palou ni 18.30h a Sant Josep de Can Bassa)

     - Missa a Santa Agnès de Malanyanes:12.15h

     - 18.15h Benedicció pessebre (entrada locals planta baixa)
     - 18.30 a 19.30h: Exposició Santíssim amb meditació, vespres i confessions

     - 17.30h: Concert de Sant Esteve amb el Cor Plèiade

     - Misses a Sant Esteve: 9h, 11h (castellano), 12h, 19.15h (no se celebra la vespertina el dissabte 26 a les 20h)

     - 11h (castellano)

     - 20.00h: Missa

     - A Sant Julià de Palou: 9.45h (no se celebra la Missa vespertina el 24 a les 18h a Palou ni 18.30h a Sant Josep de Can Bassa)

Divendres 25 de desembre, Missa de Nadal:

    - 23h: MISSA DEL GALL
       De 22.45 a 23h prèvia amb música.
       La Missa acabarà minuts abans de mitjanit  i a les 00h sortirem a la plaça amb repic de campanes,

     - 12h

     - 18h: Missa del Pollet (aquest any, dinàmica i horari simplicats.)

     - De 12 a 12.15h Concert de Nadales amb les campanes, a la plaça
     - 11h Missa en honor a Sant Esteve

Diumenge 27 de desembre (Festa de la Sagrada Família):

Dissabte 26 de desembre:

     - 19.15h

Divendres 18 de desembre, 19.15h es beneí del pessebre de la Capella dels Sants Metges (C/ Corró, 114).

Divendres 18 de desembre: Dia de la Mare de Déu de l’Esperança
Per normativa COVID aquest any no hem pogut obrir la capella de la MdD de l'Esperança. La imatge està a l'altar major de Sant Esteve des del 17 
a la tarda ns el diumenge 20 a la nit.

Dijous 24 de desembre:

     - A Santa Agnès de Malanyanes: 19h Concert de campanes  / 19.30h Missa (no se celebra el 25 la Missa de 12.15h.)    

       ja  és Nadal!!

                      (Direcció: Júlia Sesé, Organista: Vicenç Prunés, Director convidat: Pol Sabaté)

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

Si penseu participar en una de les misses del 24 (18h o les 23h) demanem a ser possible i per organitzar-nos bé, inscriure´s  
i indicar una segona opció de les 3 misses pel dia 25 (per si arribem a l'aforament prescrit a les celebracions del dia 24).

Us demanem que us distribuïu diversificadament en les diferents misses del 24 i 25 de desembre per no superar la nomativa 
de capacitat del temple.

Apuntar-se contestant al mail de catequesi / proposta o presencialment dilluns 21 o dimarts 22 de desembre de 17 a 
18h als locals parroquials, indicant la Missa en la que es participarà, el número d’adults, el número d’infants entre 8 
i 14 anys, si sou una unitat de convivència, un telèfon de contacte i una missa del dia 25 com a segona opció.

Volem que totes les misses siguin en família i amb especial cura d'infants i avis. Les famílies amb nens tindran una acollida 
especial als primers bancs.

Misses 24 i 25 de desembre (en especial  dia 24 - 18h i 23h -  a Sant Esteve)
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