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Diumenge, dia 22 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

(Papa Francesc, Fratelli Tutti)

“Hi ha dos tipus de persones: les que es fan càrrec del dolor i les que passen de llarg; les que s'inclinen 
reconeixent el caigut i les que distreuen la seva mirada i acceleren el pas. Es l'hora de la veritat. Ens inclinarem 

per tocar i curar les ferides dels altres? ”

“Hay dos tipos de personas...Las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo; las que se inclinan 
reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. Es la hora de la verdad: ¿Nos 

inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a 
otros?” (Papa Francisco, Fratelli Tutti)

Gràcies a Déu, a Sant Esteve de Granollers, podrem gaudir de música en viu. "L'Advent: Talaia de Nadal" 
és una ruta per la música sacra de referència mariana sobretot del segle XXI, per a veus blanques i orgue.  
L'orgue de Granollers, aliat del segle XXI sempre que s'escau. Els intèrprets de la mariale seran les noies 
del magnífic Cor Plèiade, de la nostra ciutat, dirigides habitualment per la Júlia Sesé, però en aquesta 
ocasió pel Pol Pastor i l’orgue anirà a càrrec de Vicenç Prunés.

LA MÚSICA DEL CEL: DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE A LES 17.45H

+ info: www.musicasacragranollers.org

Pel desembre gaudirem de nou "La Batllia", el dia del nostre patró, Sant Esteve. De cara al proper any, a la 
Fundació Pro Música Sacra Granollers preparem la nova programació atenent el moment que vivim.

El govern ha presentat el pla de desescalada per la lluita contra la pandèmia. Serà casualitat però més o 
menys les fases de desescalada coincideixen amb les quatre setmanes de l'Advent.  Mirant-les es 
resumeixen en dos tipus de conceptes: sí/no o tants per cent. 

Un temps especial, l'Advent, per un moment històric especial

Lema:  Portals i finestres obrim de bat a bat!

Fins i tot podria ser en algun cas que si no fos per l'evolució de les fases no sabria amb qui compartir nits 
com la de Nadal…

Ÿ 1ra setmana - Roba de dóna: jerseis i samarretes, talles de 38 a 48.

2. Valorar primer els qui són més importants per Déu: els pobres. 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.
5

Dos signes per aquest Advent:

Són setmanes de pensar bé què regalarem i a qui, no per costum sinó quasi per necessitat vital de 
reconèixer el regal de qui fa possible la vida quotidiana. 

1. Valorar la Paraula del qui tenim més a prop: Déu. Proclamarem les 2 primeres lectures fent camí 
cada setmana...
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S’ha de col·locar la roba als peus de la jardinera que correspon cada setmana.

D'un no a un sí i de pocs a molts: és un bon resum del que sempre hauria de ser l'Advent. Segurament 
aquest el tenim més clar que mai…. És el primer cop si més no en la nostra 

Estic segur que per a molts és esperançador com es va passant de un no a un sí i d'un tant per cent baix a 
alt en els esdeveniments…

societat que des de fa molts anys (en temps de postguerra per exemple) ens hem plantejat escollir dels 
més propers a qui visitar, a qui convidar o a qui trucar  per compartir el Nadal. 

Pot ser un tòpic però realment és temps de valorar el nostre dia a dia i la gent que el fa possible. I de valorar 
la nostra cultura, els nostres espais més propers, els nostres temples  com llocs bons per reposar, pensar o 
resar.  
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ADVENT

Ÿ 2na setmana - Roba d'home: jerseis talles M i L.
5

Ÿ 3ra setmana - Roba per a adolescents i  joves a partir de 16 anys: pantalons i jerseis.
5

Ÿ 4rt setmana - Roba per a nens, de 2 a 14 anys:  xandalls.
5



Gràcies a Déu podem de nou ser 180 persones més  menys a les celebracions. De totes maneres seguim 
amb una pantalla a la capella del Santíssim per poder fer servir la capella i el temple celebrar amb 
normalitat les misses. 

NORMATIVA PERSONES A LES CELEBRACIONS:  30% TORNEM AL  DE CAPACITAT

25 ANYS DE CAPELLÀ!

El regal que us demano és la pregària per ser cada dia millor cristià i prevere. El dijous a les 19.30h a St 
Esteve de Granollers  celebrarem  una Missa d'acció de gràcies, però degut a la situació que vivim qui no 
pugui participar,  amb la pregària estarem units... Més endavant -esperem sigui aviat -brindarem per poder 
dir-vos personalment  gràcies!

Seguiu les indicacions dels encarregats de les misses que trobareu a l'entrada del temple.
Recordeu que sempre s'ha de seure a sobre del paper del banc que posa "Seure aquí".

ACOLLIDA PER GRUP DE CATEQUESI A LA MISSA
Recordeu que per complir la normativa no es faran convocatòries de les famílies de catequesi de manera 
general. Es convoca un o dos  grups determinats (màxim de 20  famílies) a una Missa concreta . Els pares 
seuran  als bancs davant de la MdD de Granollers i els infants al presbiteri.
S'aniran convocant repartit per les misses de cap de setmana (excepte la de 9h de diumenge). 
Aquest cap de setmana s'han convocat a missa de 20h de dissabte i missa d'11h de diumenge.
La setmana vinent es convoquem a missa de 20h de dissabte i 11 i 19.15h de diumenge.
La dinàmica de la Missa serà com és habitualment.

Aquest dijous 26 de novembre celebro 25 anys al servei de l'Església com a prevere. Només puc donar 
gràcies a Déu! Des de l'inici a La Garriga -on vaig ser ordenat- i a Bigues, fins avui servint a diferents 
comunitats de l'arxiprestat de Granollers (St Esteve, St Julia-St Josep Obrer, i Sta Agnès) i a tot el Vallès 
Oriental com a vicari episcopal. I pel camí  altres comunitats, realitats, serveis i persones...

.

Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h
Misses:

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

Ÿ Sant Julià de Palou 

.

.

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

       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)

Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com
Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

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)

Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 21: 20h: Salvador BORRAS BELLAVISTA, Victoria Caridad BENITEZ SÁNCHEZ, Paulo BENITEZ SÁNCHEZ. Diumenge 22: 9h: Núria ROCA 
FÀBREGA, Aniv. Gna.Rosa RECASENS - 11h: Difunts Família CALMET-GUIX -  12h: (PEL POBLE). Dilluns 23: 20h: Josep TRENA, Família GARDUÑO-
MIRAL, Família CHEDAS-PARAMÁ. Difunts: Patrocini BACHS GRAU (92a), Joana BARNOSELL BATLLE (74a), Camila ROVIRA PORTA (96a), Antonio 
HERRERA HERNÁNDEZ (69a), Maria-Cristina FERNÁNDEZ DE LA TORRE (72a). Dimarts 24: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Josep TRENA - 20h: 
Joan POU MARANGES, Emilia POU MARANGES. Dimecres 25: 9h: Germanes VEDRUNA, Josep TRENA. Dijous 26: 9h: Esposos JOAN i CARME, Josep 
TRENA. Divendres 27: 9h: Joan POU MARANGES, Emilia POU MARANGES. Dissabte 28: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH, Berta LAFARGA 
MESTRE.
A Sant Julià de Palou: Dissabte 21:Teresa GENDRA CAPELLA (94a)

***********

a l’instagram @unpaterdiaadia

Qui vulgui compartir alguna foto d'aquests 25 anys la pot enviar a 
fotos26.11.20@gmail.com i es penjaran juntament amb les de la celebració

XXV Aniversari d’ordenació sacerdotal Mn. Josep Monfort Mengod
(La Garriga, 26.11.1995 - 26.11.2020)

Dijous 26 de novembre de 2020 a les 19.30h
Missa d’Acció de Gràcies a la Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Jueves 26 de noviembre de 2020 a las 19.30h
Misa de Acción de Gracias en la Parròquia de Sant Esteve de Granollers
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