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Diumenge, dia 5 de desembre de 2021

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

“Calen cristians lluminosos, que amb gestos i paraules de consol encenguin llums 
d'esperança a la foscor; que sembrin brots d'Evangeli als àrids camps de la quotidianitat; 

que portin carícies a les solituds del patiment i de la pobresa." (Papa Francesc)

“Se necesitan cristianos luminosos, que con gestos y palabras de consuelo enciendan 
luces de esperanza en la oscuridad; que siembren brotes de Evangelio en los áridos 
campos de la cotidianidad; que lleven caricias a las soledades del sufrimiento y de la 

pobreza.” (Papa Francisco)

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!!

ADVENT, TEMPS DE COMUNIÓ EN LA PREGÀRIA
Ÿ Dimarts 7 de desembre, 19.15h Rosari en honor de la Immaculada  (no se celebra el dilluns ni Exposició 

dels Santíssim).

Ÿ 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 Immaculada, dia de precepte. Misses com un dilumenge i les vespertines com un dissabte

Prepareu el camí al Senyor                                 

Prepareu el camí al Senyor

Veu que clama al desert;

Veu que clama al desert;

5

“prepareu el camí al Senyor,

Prepareu el camí al Senyor.”
Adreceu-li  totes les rutes,

“prepareu el camí al Senyor,
Aplaneu-li  els camins a la terra,
Prepareu el camí al Senyor.

i, escolteu la paraula de Déu. (bis)
5

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)

“preparad el camino al Señor,

preparad el camino al Señor.”
allanad sus senderos en la tierra,

.

Voz que clama en el desierto,
.

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

Preparad el camino al Señor

La seu de Terrassa estava vacant des de la pressa de possessió de Mons. Josep 
Àngel Saiz Meneses a l’arquebisbat de Sevilla el dissabte 13 de juny.

El divendres 3 de desembre de 2021 a les 12h s’ha fet públic que el papa Francesc ha 
nomenat Mons. Salvador Cristau Coll Bisbe de Terrassa. Donem gràcies a Déu que 
ens regala un nou pastor!

La seva pressa de possessió està prevista pel dissabte 5 de febrer a les 11h en la 
Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa.

MONS. SALVADOR CRISTAU COLL HA ESTAT NOMENAT BISBE DE TERRASSA



MISSES DE DIFUNTS:

------------

Dissabte 4: 20h: Maria CASALS FONT I FAMÍLIA. Diumenge 5: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE). Dimarts 7: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 8: 9h: 
Germanes VEDRUNA - 11h: Difunts Família CALMET-GUIX - 12h: (PEL POBLE). Divendres 10: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

ALTRES CELEBRACIONS:
Diumenge dia 5 de desembre a les 13.15h es batejaran a la nostra parròquia: En Liam Andrés AZUERO CÁRDENAS, l' Aina CONCEPCIÓN SALDIAS,  en Gael MOLINA MONGE, i l'Axel SAUS 
YAMUZA. 

***********

Ÿ Sant Julià de Palou 

.

       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)

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (català)

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

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

.

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):

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

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

Lloc: St Sadurní de Montornès - Hora: 19h (Missa) i trobada fins 21h - No cal inscripció

1. La botiga arxiprestal de roba de Càritas et necessita!!

Punt a tractar: Aprendre a caminar junts (punt X questions Sínode)

3. A la parròquia:

Ÿ  Venda loteria en acabar les misses

DISSABTE 11 DE DESEMBRE, II ENCONTRE ARXIPRESTAL: PREPARANT EL SÍNODE 2023

ADVENT, TEMPS DE CARITAT

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: 
Ÿ 1r, 2n diumenge i festa de la Immaculada: Mantes o edredons (si pot ser no pesin gaire), especialment per a infants. 

Roba interior infants/joves/adults home i dona -no mitjons-.
Ÿ 3r diumenge (11-12 desembre):
           - Dissabte 11, de 10 a 20h: Botiga solidària al carrer (Plaça de la Caserna) de RE-InTeGra i Llibreria Santa Anna. A 
més Ensaïmades de Mallorca (Cabell-Xocolata-Sobrassada): 10€
              -  A l’entrada de les misses: Pijames i xandalls infants/joves/adults home i dona.
Ÿ 4t Diumenge: Sabates o bambes infants de 2 a 12 anys aprox.

2. Nova campanya de recollida de sang: dimarts 7 de desembre de 10 a 14h i de 17 a 21h

Ÿ Cava solidari per Càritas parroquial (8€). Pack cava-ensaïmada: 15€ (per Càritas parroquial i Botiga arxiprestal)

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.


