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Diumenge, dia 20 de novembre 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

“On trobar la força per posar-se al servei dels altres amb generositat? A la pregària i a la 
contemplació silenciosa de Crist. La trobada orant amb Jesús ens omple el cor de la seva 

pau i del seu amor, que podem donar als altres." (Papa Francesc)

“¿Dónde encontrar la fuerza para ponerse al servicio de los demás con generosidad? En la 
oración y en la contemplación silenciosa de Cristo. El encuentro orante con Jesús nos llena 

el corazón de su paz y de su amor, que podemos dar a los demás.” (Papa Francisco)

DIUMENGE VINENT, 1r D'ADVENT: PREPAREM-NOS!!
Tenim aquesta setmana per a reflexionar i meditar quin balanç personal fem de l'any que 
acabem... I a partir d'aquest balanç i escoltant el que ens demana l'Església d'avui començarem 
junts l'Advent.

Un aspecte és la pregària. Intensifiquem-la a nivell personal:
- Aquest dilluns participem a Sant Esteve les 18.30h de l'Exposició del Santíssim en aquesta 

clau, i a les 19.15h preparem-nos per aquest temps marià.
- A Can Bassa podem resar junts el rosari el dimecres a les 18h (en castellano).
- Dissabte 26 de novembre, de 16.30 a 18h: recès d'inici d'Advent  a St Esteve amb les 

pregàries i prefacis de les misses d'Advent (en ocasió d'inici d'ús de la nova reedició del 
Missal en català). Mn Josep Monfort, el dia del seu 27 aniversari de la seva ordenació el 
predicarà i en acabar compartirem un brindis i un dolç.

Un altre aspecte és el coneixement mutu de les cultures i les religions: aquest dimecres a les 
19h a la sala Sant Esteve la pel·lícula ADAM - dins de La Mostra del Cinema Espititual de 
Catalunya- pot ser una bona ocasió.

Un aspecte és la litúrgia .S'estrenarà el Nou Missal en català. Aprofitarem al llarg de l'Advent per 
a presentar-lo.

I també la formació:
Pels adults més grans de 65 anys i/o que han acabat la vida laboral ens trobem divendres vinent 
de 9.30 a 10.30h a Vida Creixent.

I la celebració:
Missa animada per Coral Albada el proper diumenge a les 19.15h amb les famílies que celebren 
la 1a Comunió aquest curs.

Adam
Dimecres
23 de novembre
19 - 21h
Presentació i col·loqui: 
Pau Gener Galin,
poeta

Parròquia Sant Esteve de Granollers
(Plaça de l’Església, 1)

Entrada gratuïta
(amb aportació voluntària per a acció social)

Ignasi de Loiola
Dimecres
30 de novembre
19 - 21h 
Presentació i col·loqui: 
Maribel Pou,
mestra i membre del 
Moviment de Cristians
de Pobles I Comarques
de Catalunya

Mostra adherida a:

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr



Dissabte dia 19 de novembre a les 17h. contrauran matrimoni la Stefanie Lissette JACOME ALMEIDA i en Leónce ANO BOIDHOU.
ALTRES CELEBRACIONS:
------

Diumenge 20: 9h: Núria ROCA FÀBREGA, Josep ICART LAMARCA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Difunts Família ROSALES–NARANJO, Difunts Família 
AVEGNO–ALARCÓN, Edith ARMENDARIZ - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: 1r Aniv. Joan GIRBAU i BASSA. Dilluns 21: 20h: Olga PEY. Difunts: Toni ARAGONÉS TELLO 
(81a), Adela Afán DE RIVERA AZOR (93a),  Antonio GÓMEZ SÁNCHEZ (77a), Carmen BOLÍVAR SIERRA (99a). Dimarts 22: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. 
Dimecres 23: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 25: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 26: 9h: Esposos JOAN i CARME.

Dissabte 19: 20h: Difunts Família VENEGAS-FERNÁNDEZ, Difunts Família DIUMARÓ-VILA, Montserrat CENTOL SOLER, Pepi DONCEL CABALLERO. 
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)
Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com
Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com
Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
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)

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

Misses:

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

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

- Sant Julià de Palou 
.

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

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

- Durant tot l’Advent, participem de la Campanya de Nadal de recollida de roba de la botiga arxiprestal 
de roba de Càritas, RE-InTeGra, aportant cada setmana peces de roba en  concret (nova o en 
perfecte estat). Càritas et necessita més que mai!!

- Aquest divendres tenim el primer acte solidari: un sopar organitzat per Amics de Granollers a benefici 
de Càritas.

Un aspecte més és la caritat.

- El primer gest d'Advent, donar vida!!! Aneu-vos apuntant al llarg de la setmana i passeu la veu...

4a setmana (17 a 23/12): Sabates o bambes infants de 2 a 12 anys aprox.
3a setmana (10 a 16/12): Pijames i xandalls infants/joves/adults home i dona
                                              -no mitjons-
2a setmana (3 a 9/12):  roba per a infants i roba interior infants/joves/adults home i dona  
1a setmana (26/11 a 2/12): Jaquetes/caçadores juvenils (home/dona)

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


