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Diumenge, dia 4 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

“En el Evangelio escuchamos una promesa que nos introduce en el Tiempo de Adviento: 
«Vuestro Señor vendrá» (Mt 24, 42). Este es el fundamento de nuestra esperanza, es lo que 
nos sostiene incluso en los momentos más difíciles: Dios viene. ¡No nos olvidemos nunca!” 

(Papa Francisco)

“A l'Evangeli escoltem una promesa que ens introdueix en el Temps de Advent: «El vostre 
Senyor vindrà» (Mt 24, 42). Aquest és el fonament de la nostra esperança, és el que ens sosté 

fins i tot en els moments més difícils: Déu ve. No ens n’oblidem mai!" (Papa Francesc)

Prepareu el camí al Senyor

Prepareu el camí al Senyor

Prepareu el camí al Senyor.”

Veu que clama al desert;

“prepareu el camí al Senyor,

i, escolteu la paraula de Déu. (bis)

Veu que clama al desert;
“prepareu el camí al Senyor,
Adreceu-li  totes les rutes,

Desterreu les mentides per sempre,

Anuncieu que ja s'apropa el regne,
“prepareu el camí al Senyor,

https://youtu.be/hVZNvSYmDXA

Prepareu el camí al Senyor.”

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

Prepareu el camí al Senyor.”

“prepareu el camí al Senyor,

Veu que clama al desert;

Veu que clama al desert;

preparad el camino al Señor.”

“preparad el camino al Señor,

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

“preparad el camino al Señor,
desterrad la mentira por siempre,

Voz que clama en el desierto:

Voz que clama en el desierto,

preparad el camino al Señor.”

anunciad, que el reino se acerca
“preparad el camino al Señor,

 Voz que clama en el desierto,

preparad el camino al Señor.”
haced rectas todas sus sendas,
“preparad el camino al Señor,
Voz que clama en el desierto:

y escuchad la palabra de Dios. (bis)
Preparad el camino al Señor

Preparad el camino al Señor
https://youtu.be/qa4CuPhDvDw

SEGONA SETMANA D'ADVENT!!! L'amor de Déu, com el cor, no s'atura mai...

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

La corona d'Advent de Sant Esteve neix de la vida quotidiana simbolitzant l'Amor que baixa del cel i que en aquesta 
segona amb el ciri immers en el vi, signe de la vida com la sang que batega el cor,  volem celebrar aquest regal que és 
la vida humana.

I una proposta de cant, inspirat en Joan Batista: Prepareu el camí al Senyor. La seva lletra i la seva melodia vol ajudar-
nos a ser conscients d'aquest batec del cor que Déu impulsa per convertir-nos a una vida centrada en l'amor.

I amb acció de gràcies per tot i com iniciatives com aquest diumenge a la tarda amb una nova  proposta musical 
solidària  per comunicar caritat.

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

CAMPANYA DE NADAL DE RECOLLIDA DE ROBA

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

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
2a setmana (3 a 9/12):  roba per a infants i roba interior infants/joves/adults home i dona -no mitjons-

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.

en català

en castellano



Dissabte 3 de desembre a les 12.30h contrauran matrimoni l'Ana Belén ROBLES SÁNCHEZ i en Ginés Jesús CARMONA MARTINEZ.
ALTRES CELEBRACIONS:

Dijous 8 de desembre a les 12h. celebren el seu 50è aniversari de noces la Montserrat BERMEJO i l'Eduard OCÓN.  

Diumenge 4: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Elpídia Cristina GUANARE, Lamia Beatriz CARAM HERNÁNDEZ, Josefina GÓMEZ TROYANO - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 5: 20h: Domènec ALBERCH 
COSTA, Josefa FONT OLIVA, Teresa ROVIRA CLADELLAS. Difunts:  José ALCALDE CONTRERAS  (88a), Elies CONDORI MAMANI (57a), Dolores ÚBEDA RAMÓN (99a). Dimarts 6: 9h:  Difunts Família 
CALMET-GUIX. Dimecres 7: 9h: Germanes VEDRUNA, Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. Dijous 8: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX – 12h: (PEL POBLE). Divendres 9: 9h: Difunts Família TORRENTS-
ARNALDICH.

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

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 Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com

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

.

       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)
.

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

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

Ÿ Sant Julià de Palou 

Dissabte (vespertina): 20h (català)

Misses:
.

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

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 Despatx parroquial de les parròquies de l'arxiprestat*

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

Ÿ 30 minuts abans de l'inici del concert

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

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

Misses:

Ÿ Sant Esteve: Dimecres a les 20h (a les 19.45h vespres en el seu honor)
                     Dijous: 9h (a les 8.45 laudes), 1h1 (castellano), 12h i 19.15h (a les 19h vespres en el seu honor)

Ÿ Santa Agnès de Malanyanes: dijous a les 12.15h

DIJOUS 8 DE DESEMBRE UN DIA DE PRECEPTE EN HONOR DE MARIA!

Ÿ No se celebren el dimecres ni a Sant Julià ni a Sant Josep Obrer de Can Bassa

L'ALEGRIA DE LA FESTA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE MARIA
El 8 de desembre del 1854, el Sant Pare Pius IX proclamà la Immaculada Concepció de la Mare de Déu.

A la terra venerada,
que ens porteu sentors de cel!

L'antigor us preveu commosa

del reial tronc de David.
sou Princesa, flor desclosa
de Jesè com ram florit;

esperança d'Israel.

Ave, Verge Immaculada,

Sou, Maria, llum d'albada

per ser Mare del Senyor.
ja de temps predestinada
que anuncia el Redemptor;

bell infant, joiell de Déu,

no hi ha en vós l'ombra més lleu.
de l'original malura

Vós nasquéreu tota pura,

     + Dilluns 18.30 -19.15h: Exposició del Santíssim
Aquesta setmana:

     + Divendres 9.30-10.30h Grup d'adults, Vida Creixent. Tema: Maria, model de l'Advent.
                   19.15 Rosari per preparar la festa de La Immaculada

ADVENT, TEMPS DE REFLEXIÓ I PREGÀRIA

Proposem aquesta Himne a la Mare de Déu Immaculada (del Comú de la Mare de Déu de la Litúrgia de les Hores) com una pregària 
comunitària per resar-la cada dia en acabar la Missa diaria o la pregària personal:

UNA PREGÀRIA  EN COMÚ PER CADA DIA DE LA 2A SETMANA D'ADVENT

Sigui al Déu de benaurança,
Pare, Fill i Amor diví,

ara i sempre sense fi. Amén.
tot honor, tota lloança,


