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Diumenge, dia 18 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

“Preparant el pessebre per al Nen Jesús, aprenem novament qui és el nostre Senyor: el Déu 
de la humil mansuetud, el Déu de la misericòrdia i de l'amor, que intervé sempre respectant la 

nostra llibertat i les nostres eleccions." (Papa Francesc)

“Preparando el belén para el Niño Jesús, aprendemos de nuevo quién es nuestro Señor: el 
Dios de la humilde mansedumbre, el Dios de la misericordia y del amor, que interviene 

siempre respetando nuestra libertad y nuestras elecciones.” (Papa Francisco)

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

I amb acció de gràcies per tot, iniciant una setmana que hem de centrar en la caritat per 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 totalment guarnit, i ja quasi molt a prop de l'altar, la taula dels creients.

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 quarta  setmana amb el ciri immers en un bol trencat i vermell, que vol ser signe de l'encarnació del 
Fill de Déu amb un cor que batega sense aturar-se mai, per alliberar-nos del pecat que fa patir injustament a 
molts.

I un gran concert dels nostres Pueri Cantores aquest diumenge a les 13h compartint l'alegria del Nadal que 
és a prop.

QUARTA SETMANA D'ADVENT: 

Ÿ I celebrar la gran Missa de Nadal  i el 26  Sant Esteve, per a Granollers doblement especial: el nostre patró 
i el 15 aniversari de l'orgue!

Ÿ Aquesta setmana comencem amb la col·lecta destinada a Caritas diocesana, però la caritat ha de ser el do 
de Déu que ens faci projectar el Nadal i totes les trobades, dinars i felicitacions que compartirem.  

LA SETMANA DE LA CARITAT

Ÿ Primer do tot amb la pregària i si es pot reben el sagrament del perdó. Tant el dilluns a l'Exposició del 
Santíssim (18.30h) o al rosari (19.15h) o tota la setmana abans o després de les misses trobarem el 
mossèn per a poder confessar-se.

Ÿ I com un fruit la solidaritat... Una manera molt pràctica és ajudant a la Botiga RE-InTeGra comprant o 
donant roba, adquirint un cava, una ensaïmada o un lot...

Ÿ I anar organitzant la taula estarem contents i satisfets pel regal del Nadal  Però potser seria bo de deixar 
una cadira buida a la nostra taula, com a símbol de tota aquella gent que no té amb qui compartir aquestes 
festes o no té mitjans per fer-ho.  Que aquesta cadira buida ens faci reflexionar i pensar junts què podem 
fer per a pal·liar les moltes necessitat. I , si ho fem, de ben segur que el noi de la mare (com diu la coneguda 
nadala) en el seu pessebre, esclatarà de goig.

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

      (De dimarts a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h || Dissabtes de 10 a 13h).

Ÿ En sortir de les misses del cap de setmana del 17 i 18 de desembre.
Pots adquirir-los a:

Ÿ A la botiga de roba reciclada Càritas RE-InTeGra

Ÿ Dijous 22 de desembre de 10 a 13h a la Plaça de l’Església (entrada del 
temple parroquial).



Santa Agnès de Malanyanes: Diumenge 18 a les 12.15h, Antonio NAVARRO GARCIA  (91a).

Diumenge 18: 9h: Núria ROCA FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Difunts Família GRANELL-GORROCHATEGUI - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 19: 20h: Difunts:  Narcís MACIÀ 
SANFULGENCIO (87a), Rita GARCIA CAÑA (97a), Rafael COLCHÓN CÁRDENAS (92a), Artur GARCIA VILLASEÑOR (44a). Dimarts 20: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Josep ICART 
LAMARCA. Dimecres 21: 9h: Germanes VEDRUNA, Pere CALMET SARRÓ.  Dijous 22: 20h: Aniv. Mari GÓMEZ IGLESIAS. Divendres 23: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH, José 
Antonio VERA GARCIA.

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

UN NADAL DE MÚSICA DEL CEL!!!
DUES CELEBRACIONS I UN CONCERT MOLT ESPECIALS
PEL XV ANIVERSARI DE L’ORGUE:

MISSA DEL GALL
Cants a càrrec de les corals de Pueri Cantores de Sant Esteve de Granolllers:
Sol Ixent (infants grans), Coral Albada (joves) i Cor Rogent (Adults).

Dissabte 24 de desembre a les 23h

00.00h Ha nascut el Salvador! Repic de campanes, cava, torrons i nadales.

MISSA DE SANT ESTEVE
10-10.45h: Portes obertes per visitar l’orgue en família. En arribar, un bon cacao calent i un dolç.
Dilluns 26 de desembre a les 11h

- ALTRES MISSES DE NADAL -

CONCERT D’ANY NOU
Amb orgue. En acabar ballarem un vals a l’atri i brindis per tots.
Diumenge 1 de gener a les 18h

» Dissabte 24 de desembre a les 17.30h: MISSA VESPERTINA DE NADAL 
(POLLET). Dinamització  i cants a càrrec del grup de missa familiar amb el 
recolzament de les veus de Sol Ixent-petits (Pueri Cantores)

• Sant Esteve de Granollers:

• Sant Julià de Palou: Diumenge 25, 10h
• Santa Agnès de Malanyanes: Diumenge 25, 12.15h (a les 12h, assaig de nadales)

» Diumenge 25 de desembre:  11h (castellano, bendición de figuras del niño Jesús 
para aquellos que deseen seguir la tradición de sus paises de origen), 12h i 19.15h 

21.15-22.30h, a l’atri: Si vens sopat compartim uns torrons i cava i sino
                        compartim sopar  i ens fem una foto de família amb en Micky,
                        el poni amic de Jesús.
                       (Qui vulgui compartir aquesta estona de família apuntar-se a la
                       sagristia en acabar les misses o a despatx -dt i dv de 18 a 20h.
                       Només cal portar quelcom per a compartir)
22.30h, al temple: escalfarem motors assajant cants...
                  per fer-nos la  foto de família amb en Micky, el poni amic de Jesús.

Una proposta prèvia diferent:

La gran alegria del Nadal és el naixement de Jesús, però aquest any a Sant Esteve l'alegria es 
torna música: el nostre magnífic orgue compleix 15 anys el 26, dia de Sant Esteve.
I el nom de cicle anual amb concert, quasi mensual, on és l'instrument central inspira el nostre 
títol: la música del cel!
Sempre sona a les nostres misses, però us proposem 3 ocasions on brillarà en especial... 

Tres instants del 16 de desembre: benedicció del pessebre, l'acte per la Marató i i el gran concert per 
Càritas. Un gran gràcies!
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