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Diumenge, dia 27 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

“En aquest temps de’Advent, demanem al Senyor que ens ajudeu a mantenir encesa a la 
nostra vida la llum de la fe i estar preparats per rebre la seva visita, que ens omple de pau i 

alegria." (Papa Francesc)

“En este tiempo de Adviento, pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en 
nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita, que nos llena de 

paz y alegría.” (Papa Francisco)

Viva llum d'alba
Viva llum d'alba - mar de claror –
tot el poble clama: "Vine Senyor"!
Goig del que vetlla, contra la por;
Tots junts obrirem camins pel Senyor (bis)

Bona notícia - crit i cançò –
tot el poble clama: "Vine Senyor"!
Veu que ressona, i es fa pregò;
Tots junts obrirem camins pel Senyor (bis)

La terra nova, es pasta amb dolor.
tot el poble clama: "Vine Senyor"!
Pau entre els homes: Festa Major!
Tots junts obrirem camins pel Senyor (bis)

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

Un nuevo camino, ¡ya viene el Señor! (bis)

Al alba brilla
Al alba brilla gran resplandor
Todo el pueblo clama: “¡Ven, oh Señor!”
Al miedo vence nuevo vigor.

Buena noticia, gozo sin par,
Todo el pueblo clama: “¡Ven, oh Señor!”
Voz que resuena claro pregón
Un nuevo camino, ¡ya viene el Señor! (bis)

La nueva tierra, vence al dolor
Todo el pueblo clama: “¡Ven, oh Señor!”
Paz en el mundo: ¡Fiesta Mayor!
Un nuevo camino, ¡ya viene el Señor! (bis)

SOM A L'ADVENT!!! L'amor de Déu, com el cor, no s'atura mai...
Aquest és el nostre lema d'enguany. 
En hem inspirat en la Marató d'aquest any, destinada a les malalties cardiovasculars. El cor no s'atura mai per fer arribar a tots el cos 
la sang, 24 hores al dia. És un bon símbol de l'amor de Déu, sempre creant i renovant la vida. 
La nostra corona d'Advent neix de la vida quotidiana. Un donatiu de quadres ens ha fet ser agraïts i fer-los servir, i alhora amb el seu 
estil ens ha fet pensar en la immensitat de l'amor diví que es mostra des d'un inici ja a la creació. Un amor que ve del cel i que en 
l'aigua com element de vida, volem la primera setmana celebrar aquest regal d'un Déu que estima recreant-nos; així el primer 
significa la dinàmica divina que crea per amor..
I l'arbre que anirem guarnint i movent cap a l'altar volem mostrar el camí junts cap a l'eternitat.
I al llarg d'aquestes quatre setmanes propostes per comunicar l'amor de Déu: concerts solidaris, projecció conversió de Sant Ignasi, 
Banc de Sang, pregària compartida, campanya de Càritas, i com a centre la celebració de la fe. 
I finalment una proposta de cant: Viva llum d'alba. La seva lletra i la seva melodia vol ajudar-nos a ser conscients d'aquest batec del 
cor de Déu que vol il·luminar aquella part que per les circumstàncies de la vida i el pecat se'ns ha pogut enfosquir.
Tot ho posem en mans de Déu i de Maria! Bon Advent!

CAMPANYA DE NADAL DE RECOLLIDA DE ROBA DE LA BOTIGA ARXIPRESTAL DE ROBA DE CÀRITAS, RE-INTEGRA
Animem a participar-hi aportant cada setmana peces de roba en  concret (nova o en perfecte estat). Càritas et necessita més que 
mai!!

1a setmana (26/11 a 2/12): Jaquetes/caçadores juvenils (home/dona)
2a setmana (3 a 9/12):  roba per a infants i roba interior infants/joves/adults home i dona -no mitjons-
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.



MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 27: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Aniv. Celina ORELLANA RODRIGUEZ, Aniv. Josefa GIRONELL PIÑOL - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 28: 20h. Ramon 
PICAS RUSIÑOL  Difunts: Marcelina AUÑÓN CUARTERO (73a), Pepi DEL PALACIO LÓPEZ (76a). Dimarts 29: 9h: Difunts Família CALMET-GUIX. Dimecres 30: 9h: 
Germanes VEDRUNA, Pepita XICOTA, Andreu ROCA CAMPS. Divendres 2: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

***********

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):
Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)
Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com
Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@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)
.

Misses:
Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h (dimarts 20h en castellà)
Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (català)
.

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)

Arxiprestat de Granollers
- Diòcesi de Terrassa -

per a dues iniciatives parroquials d'habitatge i sense llar

04/12/22
17.30 - 18.45 H

SALA SANT ESTEVE
Parròquia de Sant Esteve

(Plaça  de l'Església, 1)

DONATIU: 5€
(i aportació voluntària en

acabar el concert)

Ÿ Botiga de roba Càritas RE-InTeGra (Carrer Sant Jaume, 34)

Ÿ Llibreria Santa Anna (Plaça de la Caserna, 9)

Ÿ Despatx parroquial de les parròquies de l'arxiprestat*

Ÿ Fent reserva per mail a caritasreintegra@gmail.com o al telèfon de 

RE-InTeGra, 619 71 66 62 (Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 13h | 

Tardes: de dimarts a divendres de 17 a 20h)

Entrades:

Si no es pot venir, disposem de Fila 0. Es pot fer l'aportació als punts de venda d'entrades.

En acabar un gràcies en nom de Càritas amb un brindis i un dolç.

Diocesana

Arxiprestat

de Granollers
www.caritasreintegra.net

Bo t i g a d e r ob a no va 
i r e c i c l a d a

@stannallibreria

LLIBRERIA D’ESPIRITUALITAT I PENSAMENT

& ARTICLES RELIGIOSOS I MONÀSTICS

Organitza:

Amb la col·laboració de:

*L’arxiprestat de Granollers el formen les parròquies ubicades als municipis de: Canovelles, Les 

Franqueses, Granollers, La Roca, Montornés, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

& CARLOS

CUENCA

CONCERT SOLIDARI de clàssic espanyol i flamenc

JA TENIM LA LOTERIA DE NADAL
Els guanys van destinats a ajudes i projectes socials.
Es poden adquirir en horari de despatx parroquial, a la sagristia en acabar les misses o a qualsevol voluntari de la parròquia d'acollida 
del temple. Per demanar o entregar talonaris, els divendres de 18 a 19h.

UNA PROPOSTA DE CALENDARI D'ADVENT i UNA PREGÀRIA  EN COMÚ PER CADA DIA DE LA 1A SETMANA D'ADVENT
1. Hi ha molts calendaris d'Advent, però pocs són per tota la família i des d'una proposta pràctica per cada dia. A la Llibreria Santa 
Anna trobareu un confeccionat per ella mateixa que us serà molt pràctic.
2. Proposem aquesta pregària de Santa Teresa com una pregària comunitària per resar-la cada dia en acabar la Missa diaria o la 
pregària personal:

Considerando la gloria que tenéis, Dios mío,
junto a los que perseveran en hacer vuestra voluntad,
y con cuántos trabajos y dolores la ganó vuestro Hijo,
-tan mal merecido como lo teníamos-
y lo muy importante que es que no desmerezcamos
la grandeza de amor que tan costosamente
nos ha enseñado a amar,
se ha afligido mi alma en gran manera.
¿Cómo es posible, Señor se olvide todo esto
y que tan olvidados estén los mortales de Vos?
¡Oh Redentor mío, y cuán olvidados se olvidan de sí!
¡Y que sea tan grande vuestra bondad,

que entonces os acordéis Vos de nosotros,
y que habiendo caído por heriros a Vos de golpe mortal,
olvidandoos de esto nos volvais a dar la mano
y nos despertéis de frenesí tan incurable,
para que recuperemos y os pidamos salud!
¡Bendito sea tal Señor,
bendita tan gran misericordia,
y alabado sea por siempre por tan piadosa piedad!
¡Oh alma mía, bendice para siempre tan gran Dios!

Teresa de Jesús (Ávila 1515 - Alba de Tormes, 1582)
De Exclamaciones del alma a Dios (III. 1)

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SANG: DILLUNS 28 DE NOVEMBRE DE 10 A 14H I DE 17 A 20H
Com cada mes la parròquia cedeix els espais per a la recollida de sang. Podeu reservar hora a donarsang.gencat.cat, a 
facebook/twitter/instagram @donarsang o per whatsapp al 677 07 17 56


