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DESPATX PARROQUIAL: Dimarts i divendres de 18h a 20h
Telèfon: 93 870 03 24 - mail: stestevegranollers.secretaria@gmail.com

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

OBERTURA DEL TEMPLE: De 8.30 a 13.15h i de 17 a 20.45h.  
Excepcions: dimecres, divendres i diumenge tarda es tanca a les 20.15h | dijous no es tanca al migdia

diumenge a la tarda s'obre a les 18h

A Sant Josep Obrer de Can Bassa: Missa els dissabtes a les 18.30h (castellà) i res del Rosari els dimecres de 18 a 19h
A Sant Julià de Palou: Missa els dissabtes a les 18h
A Santa Agnès de Malanyanes: Missa els diumenges a les 12.30h
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T Laudes: De dimarts a diumenge a les 8.45h
Vespres: Dilluns, dimarts, dijous, dissabte i diumenge
                15' abans de les misses del vespre.
                    Excepcionalment dissabte i diumenge es poden anul·lar si hi ha trobada formativa
                     o Missa de famílies de catequesi o Concert del Cicle "Música del cel".

Confessions: Abans o després de les misses
(mirar confessionaris Capella Santíssim-Capella Sagrat Cor o demanar a sagristia).

Exposició del Santíssim: Dilluns de 18.30 a 19.15h.
Rosari per a les famílies i difunts: Dilluns 19.15h.

Del 12 de setembre de 2022 al 21 de juliol de 2023

Després d'una entrevista personal discernirem l'àmbit més adient al teu perfil: Càritas, formació, manteniment, acollida temple, litúrgia, i un gran etc. Ja 
des d'ara GRÀCIES!!!

VOLS MILLORAR EL DIA A DIA I FER  POSSIBLE MÉS PROJECTES?
- Sent VOLUNTARI:Passa o truca al despatx parroquial i apunta´t.

- Fent aportació econòmica: amb donatiu (si vols rebut per desgravació fer-lo a secretaria), domiciliació a IBAN: ES98 2100 0009 7302 0007 6492 
o BIZUM a 00046.

Diària:
Dilluns a les 20h (Missa exequial difunts)

Dimarts a les 9h i a les 20h* (castellà)

Dimecres a les 9h
Dijous a les 9 i a les 20h* 
Divendres a les 9h
Dissabte a les 9h

Cap de setmana:
Dissabte a les 20h (vespertina)

Diumenge a les 9h, 11h (castellano),
                          12h i 19.15h

Intencions per a aniversari de difunts a totes les misses excepte diumenges a les 12h (per a 
missa exequial i/o aniversari difunts, sol·licitar-ho al despatx parroquial).
* Ocasionalment, els grups parroquials i de catequesi es sumaran a aquestes celebracions.
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HORARIS MISSES I SERVEIS PARROQUIALS
CURS 2022-23

 

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: CPL

Per seguir els actes de pietat o les lectures de missa descarregar-se les app:

Diocesana�de�Terrassa
- Arxiprestat de Granollers -

ACOLLIDA Horari: Dilluns de 9.30 a 12h (Plaça de l’Església, 1 - Granollers)

>> A les oficines de Càritas Diocesana:
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 13h (Carretera de Caldes, 21 - Granollers)

• Acollida per a petició de roba (per a la botiga RE-InTeGra)

>> Als locals de la parròquia de Sant Esteve:

• Petició d’hora amb l’assistent social: Trucar al 93.176.09.78

• Punt informatiu dels serveis de Càritas a l’Arxiprestat de Granollers
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