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Diumenge, dia 29de 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

Adviento, tiempo de oración: "Cuando rezamos, Dios abre nuestros ojos, renueva y 
cambia nuestro corazón, cura nuestras heridas y nos da la gracia que necesitamos". 

(Papa Francisco, 25 de noviembre)

Advent, temps de pregària: "Quan preguem, Déu obre els nostres ulls, renova i canvia 
el nostre cor, cura les nostres ferides i ens dóna la gràcia que necessitem". (Papa 

Francesc, 25 de novembre)

ADVENT 2020  
Portals i nestres obrim de bat a bat! actituds adventX>>> >>>

1 Valorar la Paraula del qui tenim més a prop: Déu.

Proclamarem les lectures amb especial atenció fent camí cada setmana...

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.

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

Setmana1: Roba de dona: jerseis i samarretes (talles 38 a 48) 
Setmana2: Roba d'home: jerseis (talles M i L)
Setmana3: Roba per a adolescents i joves (a partir de 16 anys): pantalons i jerseis
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

           Prové de Síria i té 3 bales incrustades per l'ISIS.
   20h Missa amb veneració de la icona de l'Anunciació de la Mare de Déu.
   19.15h Rosari

- A Sant Esteve cada dilluns a les 18.30h , tarda de pregària... El primer, el 30, amb una especial 
invocació a Maria...

   18.30-19.15h. Exposició del Santíssim i benedicció
Dilluns 30 de novembre, tarda de recés inici Advent:

Valorar la pregària, especialment amb Maria

MISSA AMB VENERACIÓ DE LA ICONA DE L’ANUNCIACIÓ DE LA MARE DE DÉU: DILLUNS 30 DE NOVEMBRE A LES 20H

És un testimoni silenciós del dolor i del sofriment de tants cristians en molts llocs del món; i alhora tambéun 
testimoni de fe en Crist. Germans nostres que estan disposats a renunciar a tot, fins i tot a la seva pròpia vida, 
per no perdre la fe.

En aquests temps difícils per a tots ens recorda que hi ha gent que està pitjor que nosaltres, fins i tot molt pitjor. 
I que tots estem cridats a repetir el SI de la Mare de Déu.

Aquesta icona de l'Anunciació de la Mare de Déu prové d'una església grec ortodoxa de HOMS (Síria), 
profanada pels jidaystes de l'ISIS quan van envair la ciutat. Té 3 forats causats per les bales (una encara ha 
quedat incrustada).

- Unir-se en pregària amb l’Església amb el res de Laudes i Vespres. Tant presencialment com a casa 
podem resar-les amb les aplicacions del telèfon:

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

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



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

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 28: 20h: Aniv. Esposos Esteve COSTA i Pepita DURÀN. Diumenge 29: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, 1er.Aniv. Milagros LÓPEZ MARTÍNEZ, 
Francisca Mayra DIAZ BENITEZ, Eulália de la Selva BENITEZ SÁNCHEZ, Família CABELLO, Família MERCADO - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 30: 20h: Ramon 
PICAS RUSIÑOL, Ramon CASANOVAS i TRESSERRES. Difunts: Carme MUÑOZ ESCUDÉ (86a), Encarnación  QUIRANTES MÉNDEZ. Dimarts 1: 9h: Difunts 
Família CALMET–GUIX. Dimecres 2: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 3: 20h: Maria CASALS FONT i FAMÍLIA, Josep PUJOL i MURTRA. Dissabte 5: 9h: 
Difunts Família TORRENTS- ARNALDICH.

***********

1.  Tota la terra espera el Salvador
Tota la terra

i el solc obert, la paraula del Senyor:

2. Diu el profeta al poble d'Israel:

món de lluita i de penes, que vol llibertat,

de mare verge ens vindrà l'Emmanuel,

amb Ell l'esperança, al món retornarà.
serà "Déu-amb-nosaltres", i el nostre germà;

reclama justícia i cerca veritat.

quan vingui a buscar-nos, la Vida cantarà.
i vivim esperant-lo, perquè ha de tornar,
però és entre els homes allà on el trobarem,
4. A l’establia, Jesús bé el recordem,

Si el Senyor ve a nosaltres, anem-lo a trobar,
valls i muntanyes ens cal anivellar.
3. Si el pas se’ns barra,camins hem d’esbrossar,

portals i finestres obrim de bat a bat.

Toda la tierra
1. Toda la tierra espera al Salvador,
viene a traer a los hombres la verdad,
a sembrar por el mundo semillas de amor,
a todos los pobres su brazo salvará.

2. Dice el profeta al pueblo de Israel,
pronto la luz del Mesías brillará,
Dios se acerca a nosotros, su nombre Emmanuel,
germine la tierra amor y libertad.

3. De nuestra carne se quiso revestir,
pobre y sencillo de humilde corazón,
nacerá como entonces, vendrá a compartir,
la suerte del hombre, su angustia y su dolor.

4. Él viene siempre, vivimos de esperar,
todos los días la vuelta de Jesús,
contemplad su mirada, su voz escuchad,
dejad que las sombras se llenen de su luz.

PANTALLA A LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM (en especial a missa d'11)

ADVENT, TEMPS DE COMUNIÓ EN LA PREGÀRIA

A totes les misses d'aquest primer d'Advent us regalo l'estampa de la meva ordenació reeditada per l'ocasió.

Diumenge 6 desembre a missa de 12h amb acompanyament Grup Missa Familiar

A totes les misses del cap de setmana vinent us demanem roba per a home: jerseis talles M o L.

Venda a la Llibreria Santa Anna a partir del dijous 3 de desembre Preu: 16,90€

ADVENT, TEMPS DE CARITAT
RE-InTeGra ens necessita.

Per complir la normativa no es fan 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 seuen als bancs davant de la MdD de Granollers i els infants al 
presbiteri.

Recordeu que a la parròquia resem Laudes i Vespres 15 minuts abans de la primera 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.

Aquest cap de setmana s'han convocat un grup  a missa de 20h de dissabte i missa d'11h de diumenge.

ADVENT, TEMPS D'APROFUNDIMENT

I gràcies per la celebració del dijous amb la Missa i l'acte posterior.
Molts heu fet arribar a l'e-mail 25vivencia@gmail.com records i fotografies d'aquests 25 anys; si algú més s'anima encara ho pot fer.

Us recomanem el nou llibre-entrevista al Papa Francesc: "Soñemos juntos»

Que Déu us beneeixi!

Aquest dijous 26 de novembre com sabeu vaig celebrar  25 anys al servei de l'Església com a prevere. Només puc donar gràcies a 
tants i tants que m'heu fet arribar la vostra felicitació  de tantes maneres.

Els aniré penjant a l'Instagram: @unpaterdiaadia

ACOLLIDA PER GRUP DE CATEQUESI A LA MISSA:

25 ANYS DE CAPELLÀ+3 dies!

1. Accedint al canal: www.youtube.com/campanadadevida

UN 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 
"Campanada de Vida". Pot servir per a gent creient i no creient; mireu-lo i si us agrada reenvieu-lo. El podeu veure:

Se ha colocado una pantalla en la capilla del Santísimo, en especial al servicio de Misa de 11h donde se convocan tantos feligreses. 
Si os indican en la entrada que vayais a la capilla es para cumplir la normativa de aforo en este momento de pandemia. Gracias.

A totes les misses, però en especial a Missa d'11 es pot seguir la Missa a la Capella del Santíssim amb una pantalla. A l'entrar si us 
indiquen que aneu es per complir la normativa d'aforament del 30%.

2. Introduïnt l’adreça del video directament al navegador: https://youtu.be/oMEfqne3CJA

La setmana vinent es convoquem 2 grups de segon any a missa de 12h de diumenge.
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