
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Full informatiu nº 2.020
Diumenge, dia 13 d’octubre de 2019

Salm 97, 2:
"El Senyor ha revelat la seva ajuda, i els pobles contemplen la salvació."
“El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia.”

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

Divendres de 19.45 a 20.45h (amb voluntariat de 19 a 19.30h) 
Dilluns de 19 a 20 h  (amb voluntariat de 18.30 a 19h)

Grup d’adolescents - Confirmació: (3r i 4t d’ESO, grup+voluntariat quinzenal-residència Josefines-)

Grups de joves:
(a partir de 16 anys, amb preparació sagraments si cal- també amb diferents voluntariats)  

Si i no es pot en aquests horaris, plantejar disponiblilitat horari de secretaria
(prioritzar possible 3r grup dissabtes de 13 a 13.45h -amb voluntariat quinzenal de 12.30 a 13h)

* Els marges d'edat per horaris són orientatius, cada cas es pot intentar adaptar. Si un jove o adult no està confirmat, o no ha rebut la comunió se li oferirà un
seguiment individual per a preparar-se. També en el cas de joves ja confimats i que no poden participar de grup.

Pack grup amb Coral setmanal (divendres):
  Adolescents i joves
  + Coral Pueri Cantores (Coral Albada)
  Grup especial els divendres
  20.15 a 20.45h Grup i de 20.45 a 22.30h Coral
  Adults + Cor Rogent
  19 a 20.30h Coral i grup (quinzenal) a les 20.45h

>>Per apuntar-se, dirigir-se al despatx parroquial els dimarts o divendres de 18 a 20h

87219 - 97467

Butlleta: 5€ 

CÀRITAS I ACCIÓ SOCIAL
Parròquia de Sant Esteve de Granollers

    I podem ajudar, demanant un talonari per a vendre (de 20 o 50 
butlletes) els dijous de 20 a 20.30 a la sala 8 del local parroquial ) o 
encarregant-lo a horari de despatx (dimarts i divendres de 18 a 20h.)

    Es poden adquirir a la sagristia en acabar les misses o en horari 
de despatx parroquial. 

*El teu donatiu fa possible serveis que recolzen a més de 2.000 persones al llarg de l’any i nous projectes 
d’acció social com a resposta a les noves pobreses.

SORTEIG DE NADAL 2019

Participacions de 2€ a cada un dels dos números indicats pel
sorteig del 22 de desembre de 2019 i donatiu* d’1€.

GRUPS* ADOLESCENTS-JOVES-ADULTS (i preparació sagraments - bateig/comunió/confirmació) 

De 16 a 18 anys: Divendres de 19.45 a 20.45h 
A partir de 18 anys /adults:
        - Preferent: Divendres alterns, a partir 20.45h, a convenir entre els membres del grup  
        - Altres possibilitats: - Dijous  - alterns en horari de vespre - a convenir entre els membres del grup    
                                         - Diumenges alterns a la tarda



.

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)

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)

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: 9h i 20h. Els dilluns a les 20h, missa especial de difunts (encarregar la Missa a secretaria) 
Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 20h (català)
.

Ÿ Sant Julià de Palou:
       Temple parroquial: Diumenges i festius a les 10h (català) /  Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabtes 18.30h (castellano)
.

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

*******************
MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 12: 20h: 1r. Aniv. Coni CASTILLO NACHAR, Victoria Caridad BENITEZ SÁNCHEZ, Pablo BENÍTEZ SÁCHEZ. Diumenge 13: 11h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Agustín ENTRENA TÍSCAR, Maximina SÁNCHEZ AJURIA - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 14: 9h: Germanes VEDRUNA - 20h: Joan 
MATENCIO Difunts: Jordi MAURI ROMAN (46a), Pedro BERMEJO EXPÓSITO (59a), Manuel VILLANUEVA CASTRO (81a). Dimarts 15: 9h: Difunts 
Família CALMET–GUIX, Teresa ROCA CAMPS, Josep Mª RIERA - 20h: Teresa FERRER PUIGPEY, Teresa FONT SUBIRACHS. Dimecres 16: 20h: 
Margarita TRAMUNT i Joan GUITET. Dijous 17: 20h: Victoria Caridad BENITEZ SÁNCHEZ. Divendres 18: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

No se celebra la Missa habitual de Palou a les 10h.

Lema: "Batejats i enviats”
El proper cap de setmana la col.lecta de totes les misses serà destinada a la campanya per les missions.

A les 10.45h són convocades totes les famílies de catequesi infantil per reunió. Els infants tindran una activitat 
organitzada per Missa Familiar.

MISSA INICI DE CURS PASTORAL- CATEQUESI INFANTIL (amb Cor Ixent i Missa Familiar): Diumenge 20 
d'octubre a les 12h

TROBADA GRUP DE VIDA CREIXENT: Dilluns 14 d’octubre de 9.30 a 10.30h
Per a majors de 65 anys. Cada 2n. i 4rt. dilluns de mes de 9.30 a 10.30h del matí. Grup obert a qui s’hi vulgui afegir.
Tema del curs: "Per una vida creixent: descobrir i viure les riqueses de la vellesa”

MISSA DE LA GENT GRAN A PALOU: Diumenge 20 d'octubre a les 13h 

COL·LECTA DOMUND: Diumenge 20 d'octubre

Inscripcions a secretaria o trucant al en horari de despatx parroquial (dimarts i divendres de 18 a 20h)93 870 03 24 
- Dissabte autocar+dinar: 20€. Sortida:9.30h.  Tornada-Arribada:18.30h (L’autocar surt del Carrer Roger de Flor, davant de l’EMI)

La missió de l’Església avui.
El primer anunci per la Nova Evangelització
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