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Diumenge, dia 27 de novembre de 2027

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

“No nos olvidemos de dar gracias a Dios: si somos portadores de gratitud, también el 
mundo se vuelve mejor; quizá solo un poco, pero es suficiente para transmitirle un poco 
de esperanza. Todo está unido y conectado y cada uno puede hacer su parte allá donde 

se encuentra.” (Papa Francisco)

“No oblidem donar gràcies a Déu: si som portadors de gratitud, també el món es torna 
millor; potser només una mica, però n'hi ha prou per transmetre-li una mica d'esperança. 
Tot està unit i connectat i cadascú pot fer la seva part allà on es troba." (Papa Francesc)

Us proposem aquesta cançó per anar meditant durant l’advent. Hi trobreu la cançó amb totes les 
estrofes escannejant en el link o codi QR corresponent.

ADVENT, TEMPS D'APROFUNDIMENT

CAMINEM JUNTS DE LA MÀ DE DÉU... PER ANAR MÉS ENLLÀ!!

Aquest temps d'Advent us proposem arribar una mica abans (uns 5 minuts) i  trobar-nos a l'atri tots els qui 
volem ajudar a celebrar la MIssa amb més diversitat dels qui fan un servei (lectors, monitors, pregàries,  
etc). Laudes i vespres per tant a l'Advent començaran 5 minuts abans.

Ÿ I els dilluns d’espiritualitat: 18.30-19.15h Exposició del Santíssim |

Ÿ 4t Diumenge: Sabates o bambes infants de 2 a  12 anys aprox.

2. Nova campanya de recollida de sang: dilluns 29 de novembre

Ÿ 3r diumenge: Pijames i xandalls infants/joves/adults home i dona.

Ÿ 1r i 2n diumenge: Mantes o edredons (si pot ser no pesin gaire), especialment per a infants. 
Roba interior infants/joves/adults home i dona -no mitjons-.

A totes les misses del cap de setmana durant l’advent, us demanarem que porteu roba (Roba 
nova, excepte les mantes i edredons si no és possible), cada setmana unes peces de roba en 
concret: 

1. La botiga arxiprestal de roba de Càritas et necessita!!
ADVENT, TEMPS DE CARITAT

     19.15-19.45h Rosari per les famílies | 19.45h Vespres | 20h Missa a l'altar major (pels difunts).

La parròquia segueix en el seu compromís per ajudar. Cedim els nostres locals a les campanyes de 
recollida de sang que calguin. Cal reservar hora a www.donarsang.gencat.cat o per whatsapp al 
677 07 17 56.

ADVENT, TEMPS DE COMUNIÓ EN LA PREGÀRIA
Ÿ Recordeu que a la parròquia resem laudes i vespres 15 minuts abans de la 1a i darrera Missa. 

Prepareu el camí al Senyor                                 

Veu que clama al desert;
“prepareu el camí al Senyor,
Adreceu-li  totes les rutes,

Prepareu el camí al Senyor

Prepareu el camí al Senyor.”

5

i, escolteu la paraula de Déu. (bis)

Voz que clama en el desierto:
“preparad el camino al Señor,
haced rectas todas sus sendas,
preparad el camino al Señor.”

Preparad el camino al Señor
y escuchad la palabra de Dios. (bis)
.

https://youtu.be/qa4CuPhDvDwhttps://youtu.be/hVZNvSYmDXA

Preparad el camino al Señor



Dissabte 27: 20h: Anna SIERRA. Diumenge 28: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Berta LAFARGA MESTRE, Carlota i Marco Antonio, René i Senén - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 29: 20h: 
Ramon PICAS RUSIÑOL, Josep PUJOL, Antònia SANTANACH. Difunts: Luis CANFRANC HINOJO (62a), Rafael GARCIA VALERO (84a), Sofia PALACÍN CÁCERES (91a). Dimarts 30: 9h: 
Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 1: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 3:  9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.          

MISSES DE DIFUNTS:

***********

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

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

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

Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com

Ÿ Sant Julià de Palou 

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):

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

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

.

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

Misses:

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

.

Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)

.

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

ADVENT, TEMPS DE PREPARACIÓ
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