
Extracte de cites que també poden ser per a tots, de la nova Exhortació apostòlica post-
sinodal del Sant Pare Francesc publicada  el12 de febrer sota el títol “Estimada 
Amazònia”.  
5. Adreço aquesta Exhortació a tots els fidels del món (…) ho faig per ajudar a despertar l’afecte i 
la preocupació per aquesta terra que és també «la nostra».
7...Somio amb comunitats cristianes capaces de lliurar-se i d’encarnar-se en l’Amazònia, fins al 
punt de regalar a l’Església nous rostres amb trets amazònics.
42. Si la cura de les persones i la cura dels ecosistemes són inseparables, això es torna 
particularment significatiu allà on «la selva no és un recurs per a explotar, és un ésser, o diversos 
éssers amb qui relacionar-se».  
56. Despertem el sentit estètic i contemplatiu que Déu va posar en nosaltres i que de vegades 
deixem atrofiar. (…) Aquesta conversió interior és la que podrà permetre’ns plorar per l’Amazònia 
i cridar amb ella davant el Senyor  
87. És important determinar què és el més específic del prevere, allò que no pot ser delegat. La 
resposta està en el sagrament de l’orde sagrat, que el configura amb Crist sacerdot. I la primera 
conclusió és que aquest caràcter exclusiu rebut en l’orde, el capacita només a ell per presidir 
l’Eucaristia. Aquesta és la seva funció específica, principal i indelegable.  
92. Es necessiten preveres, però això no exclou que ordinàriament els diaques permanents 
—que haurien de ser molts més en l’Amazònia—, les religioses i els mateixos laics assumeixin 
responsabilitats importants per al creixement de les comunitats.

XV Jornada Diocesana de la Pastoral de la Salut (matinal per voluntaris)
El proper dissabte 22 de febrer, al Hospital General de Catalunya, es celebrarà la XV Jornada 
Diocesana de Pastoral de la Salut. Enguany es farà una reflexió entorn a "Acompanyar la 
Soledat" i comptarà amb la presencia de Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar. L'horari és de 10 
a 13.15h.
Són convocats tots els voluntaris que porten comunió a malalts o fan algun servei pastoral a les 
residències de gent gran. També és obert a qui es vulgui iniciar en aquest servei o tingui una 
sensibilitat especial pel món de la malaltia i la gent gran.
L'arxiprestat de Granollers organitza un autocar (cost de 12€). A les 8.30h sortirà des d'Estació 
Autobusos i a les 14h estarem de tornada. Cal apuntar-se al despatx parroquial en dimarts o 
divendres de 18 a 20h (o per telèfon -938700324- en aquest horari).

Reunió de litúrgia per preparar Quaresma
Ÿ Preparació Quaresma. El dimecres 19 de febrer a les 20.30h (primer compartirem la Missa de 

20h) són convocats tots els implicats en litúrgia per preparar la Quaresma. La reunió és també 
oberta a tots aquells que indirectament treballen l'aspecte litúrgic en el seu àmbit (catequistes, 
animadors joves, corals...)

Ÿ Servei de lectors: gran afluència del matinal pels lectors de Missa i crida als no participants. 
Aquest dissabte passat més de 60 participants es formaren a Sant Esteve en aquest servei. 
Demanem als qui són lectors i no van assistir que es posin en contacte amb la cap de litúrgia, a 
secretaria o amb el mossèn per poder convocar-lo a una reunió i  posar-los al dia de les 
qüestions treballades.
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Diumenge, dia 16 de febrer de 2020

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

“Si un creu que l'Esperit Sant pot actuar en el diferent, llavors intentarà deixar-se enriquir amb aquesta 
llum, però l'acollirà des del si de les seves pròpies conviccions i de la seva pròpia identitat “

(Exhortació Papa Francesc, “Estimada Amazònia”, 106) 

"Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer con 
esa luz, pero la acogerá desde el seno de sus propias convicciones y de su propia identidad”

(Exhortación Papa Francisco, "Querida Amazonia", 106) 



BOTIGA de Càritas RE-InTeGra (Carrer Sant Jaume, 34)
Fem una crida des de la botiga diocesana-arxiprestal de roba per anar reciclada creixent i donar un ,illor 
servei als usuaris de Caritas a més dels clients.. Gener sempre és una època de poques vendes i mica en 
mica hem d'anar endavant. Com?
1. Portant roba en molt bon estat o nova els dilluns de 12 a 13h o de 17 a 18h
2. Passar setmanalment per veure les novetats.
3. Oferint-se de voluntari i/o fent propaganda (podeu demanar fliers a la botiga)
4. Recolzant la nova campanya "L'article de la quinzena". Cada quinze dies tindrem un article de 1ra mà i 
d'us comú. Hem començat pels infants, tot coincidint amb Sant Valentí.

Living the Requiem
Aquest passat dissabte a Esparreguera ha tingut lloc la segona representació.
Per tots aquells que no heu pogut participar en cap de les dues o en voleu tornar a gaudir, no us perdeu la 
del 29 de febrer a les 20h al Centre Cultural de Terrassa. A més té una finalitat solidària per un dels quatre 
projectes diocesans de Mans Unides. En aquesta representació, a més, gaudirem de la coreografia de la 
famosa Maria Rovira.

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)

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

.

Diària: 9h i 20h. Els dilluns a les 20h, missa especial de difunts (encarregar la Missa a secretaria) 

.

Misses:

Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (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)

Dissabte 15: 20h: Marilyn MOREIRA REYES. Diumenge 16: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Mª Carmen DAPARTE (MISA A STA.LUCIA) - 12h: (PEL 
POBLE). Dilluns 17: 9h: Germanes VEDRUNA - 20h: Aniv. Fina CAÑADAS PÉREZ. Difunts: Encarna RECHE SÁNCHEZ (86a), Josep RIBÓ GORINA (89a).  
Dimarts 18: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Difunts Família CLARET-MORA - 20h: Aniv. Oriol VALLS. Dimecres 19: 20h: Difunts Família DIUMARÓ-
VILA. Dijous 20: 20h:Difunts Família PARRO-ANTORAZ. Dissabte 22: 9h: Difunts Família TORRENTS–ARNALDICH.

MISSES DE DIFUNTS:

REPRESENTACIÓ BENÈFICA*
Terrassa

entrades a www.fundacioct.cat,
taquilles del Centre Cultural (de dilluns a dissabte de 16 a 20h)

 o al telèfon 93 519 70 39

creat per ToGetArt

dirigit per DANIEL MENDIKOA
amb coreografia de MARIA ROVIRA

70 veus intergeneracionals · dramatúrgia · dansa · cant líric · poesia

OBRA CORAL AMB PIANO I SOLISTES

29/02
20.00HD
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CENTRE CULTURAL
DE TERRASSA

10€

de l’11 al 21 de febrer per Sant Valentí, dies per estimar...

porta’m a

qui estimes!

L’ARTIC
LE

de la quinzena

Per fer(-te) un bon regal solidari... els dimarts, divendres o dissabtes!!

Cada quinzena,
un producte de primera mà diferent!!!


