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Diumenge, dia 10 de desembre de 2022

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

“Amb el Baptisme vam esdevenir fills estimats de Déu per sempre. Heus aquí la nostra bellesa 
original de la qual ens alegrem! Maria, sorpresa per la gràcia que la va fer bella des del primer 

moment de la seva vida, ens porta a meravellar-nos de la nostra bellesa." (Papa Francesc)

“Con el Bautismo devinimos hijos amados de Dios para siempre. ¡He aquí nuestra belleza 
original de la cual regocijarnos! María, sorprendida por la gracia que la hizo bella desde el 

primer momento de su vida, nos lleva a maravillarnos de nuestra belleza.” (Papa Francisco)

Tot ho posem en mans de Déu i de Maria! Bon Advent!

I una proposta de cant, inspirat en Maria: Alegra´t en el Senyor.  La seva lletra i la seva melodia vol ajudar-nos a ser conscients de 
l'alegria desbordant en el cor de Maria, alegria que ens comunica a tots els creients.  

I amb acció de gràcies per tot, iniciant una setmana que hem de centrar en la caritat per diumenge vinent fer possible un gran dia de 
recollida econòmica i solidària per a Càritas i tots els seus projectes pels qui més ho necessiten. 

I l'arbre que comença a estar guarnit, i una mica més a prop de l'altar, la taula dels creients.

TERCERA SETMANA D'ADVENT: DOMENICA GAUDETE. L'amor de Déu, com el cor, no s'atura mai...
La corona d'Advent de Sant Esteve neix de la vida quotidiana simbolitzant l'Amor que baixa del cel i que en aquestat tercera amb el 
ciri immers en llet i mel, signe de la natura, dels fruits de la terra que són signes d'un Déu que ens estima.

Animem a participar-hi aportant cada setmana peces de roba en  concret (nova o en perfecte estat). Càritas et necessita més que 
mai!!

CAMPANYA DE NADAL DE RECOLLIDA DE ROBA DE LA BOTIGA ARXIPRESTAL DE ROBA DE CÀRITAS, RE-INTEGRA

3a setmana (10 a 16/12): Pijames i xandalls infants/joves/adults home i dona
4a setmana (17 a 23/12): Sabates o bambes infants de 2 a 12 anys aprox.

Es pot entregar a la botiga en horari d'entrega de roba o els diumenges abans de les misses.

Alegra’t en el Senyor,

com estimes al Senyor.

alegra’t en el Senyor,

abandona’t en el Senyor.
No t’espantis, no temis res,

perquè el Senyor és a prop.
alegra’t, alegra’t,

Porta a tots la teva alegría,
omple el món d’esperança.

Que tothom arribi a veure

Alegra’t en el Senyor

¡Alégrate en el Señor!
¡Alégrate!

¡Alégrate en el Señor!

¡Alégrate porque el Señor está cerca!
.

Lleva a todos tu alegría,
llena al mundo de esperanza.
.

No te inquietes por cosa alguna,
abandónate en el Señor.
.

Que tu amor a Dios sea grande
y de todos conocido.

Alégrate en el Señor

Horari de la capella (Santa Esperança, 15):  11-13 / 18-20h
A Sant Esteve cant-pregària en honor de la MdD:  Akathistos.  Dissabte 17, 19.30h. Tot seguit, missa a les 20h

MdD DE L’ESPERANÇA, 18 DE DESEMBRE

    - 18.45 a 19.15h: Acte solidari amb la Marató. Cacao calent per a tothom.

A la porta dels locals:
BENEDICCIÓ DEL PESSEBRE, DIVENDRES 16 DE DESEMBRE

                              Pregó de Nadal musical i ball pel cor (Infants i Proposta Estev@) -Cantada de les corals de Pueris  per un Nadal 

    -18.30h Benedicció i pregó musical. Cantada de les corals per un Nadal de pau al cor.

                              Fem possible un gran arbre de pau amb espelmes (adquireix-la només per 0.25€ a la Llibreria Santa Anna)

A l’atri del temple :

                              de pau al cor - 

     4. MARATÓ per les malaties cardiovasculars: A Sant Esteve som convocats a la Plaça a de l'Església el divendres de 18.45 a

     2. COL.LECTA de Càritas a les misses del 17-18: Estalviem tota aquesta setmana pels pobres.
                                                     nostre arxiprestat.

     1. ENCONTRE arxiprestal (obert a tots): parròquia Sant Fèlix de Canovelles.

                              20.30-21-30h, Reunió "Doneu pa als qui tenen fam": com fer més sinodal i més efectiva l'acció  caritativa i social al 
        Dimecres 14:  20h, Missa

     3. RECOLLIDA DE ROBA A LA BOTIGA  CÀRITAS, RE-INTEGRA

Advent, des de la caritat ajudem a que tothom tingui esperança!

        19.15h (qui vulgui a les 18.39 benedicció del pessebre)
     5. LOTS PER REGALS SOLIDARIS



Diumenge 11 de Desembre a les 13.30h. es batejarà l'Alejandro MARTÍNEZ GARCIA.

Diumenge 11: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Mercè SOLEY, Roberto CUELLO - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 12: 20h:Difunts: José GONZÁLEZ RAMÍREZ (85a) José MARFIL RAMIRO (61a), Josep VILÀ 
PURTI (95a), Pilar SERRA ASTALLÉ (79a). Dimarts 13: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: Teresa FERRER PUIGPEY. Dimecres 14: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 16: 9h: Difunts Família 
TORRENTS-ARNALDICH.
ALTRES CELEBRACIONS:

MISSES DE DIFUNTS:
***********

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

Misses:

.

.

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

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

Ÿ Sant Julià de Palou 

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)

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

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

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

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

Cava artesanal + cançoner: 8€

Ensaïmada de Mallorca + cançoner: 10€

Lot (Cava + Ensaïmada + Pessebre + 2 cançoners): 20€
Ensaïmada de

cabell d’àngel

xocolata

o sobrassada

REGALS PER UN NADAL SOLIDARI
PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE

AMB

Beneficiari: Càritas Sant Esteve

Beneficiari: Càritas RE-InTeGra

Beneficiari: Càritas RE-InTeGra

18
Desembre
de 2022

Missa i
Concert
de les corals: Parròquia Sant Esteve

de Granollers
12h Missa
13h Concert

Sol Ixent (petits)
Sol Ixent (grans)
Coral Albada
Cor Rogent

CONCERT DE NADAL
16 DE DESEMBRE A LES 20H

ESGLÉSIA SANT ESTEVE
PL. ESGLÉSIA - GRANOLLERS

A beneci de:

Aportació: 10�
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