
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Full informatiu nº 2.018
Diumenge, dia 22 de setembre de 2019

“El Señor (...) levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre.”
"El Senyor (...) aixeca de la pols el desvalgut, treu el pobre de la cendra."
Salm 112, 7-8:

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

Pastoral infantil, adolescents i joves de Sant Esteve de Granollers

Dijous o divendres de 17.45 a 19h
Catequesi de Comunió: (a partir de 3r* de primària)

Divendres de 19.45 a 20.45h 

Catequesi de Conrmació/adolescents: (3r i 4t d’ESO)

Divendres de 19.45 a 20.45h (16 a 18 anys)

Divendres alterns a partir 20.45h a convenir entre els membres del grup -possibilitat també dijous
en horari de vespre a convenir- (majors de 18 anys)

Grups de joves: (a partir de 16 anys)

Si es vol catequesi en castellà, s’ofereix en dijous grups en català i castellà. 
El divendres hi ha servei d’acollida a les 17.15h
*Si l’infant cursa 5è o més, hi ha grup especial els divendres dins l’activitat de Proposta Estev@

(Possibilitat de dilluns de 18.45 a 19.45h si es crea grup; si i no es pot en
aquests horaris, plantejar el cas a horari de secretaria.)

A partir de les 19h s'ofereix adherir-se a propostes culturals d'altres grups:
CANT - Pueri Cantores:
Coral infantil: Sol Ixent. Des de P4 ns a primària (divendres 17.30 a 18.30h) /3r primària a 2n d’ESO (divendres 19 a 20.30h).
Corals joves: Albada. A partir de 3r d’ESO (divendres de 20.45 a 22.30h)
Cor Rogent- adults (divendres 19.15 a 20.45h)

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

INFO PASTORAL INFANTIL (CATEQUESI COMUNIÓ I PROPOSTA ESTEV@ - 3r pr. a 2n d’ESO): stestevegranollers.catequesi@gmail.com
INFO PASTORAL ADOLESCENTS I JOVES (a partir de 3r d’ESO - o nascuts al 2005 en endavant): stestevegranollers.joves@gmail.com
.

INSCRIPCIONS I INICI DE GRUPS:
Inscripcions: del 12 al 27 de setembre (dijous i divendres) de 18 a 19h als locals de la parròquia.
Aportació grups catequesi/formació: 40� + foto de carnet (les propostes culturals, preguntar cada cas). Si es participa de les corals de
Pueri Cantores (Sol Ixent o Albada) la inscripció és de 20� (+ quota coral) Els llibres s’adquireixen a Llibreria Santa Anna.
Inici 2n curs comunió, Proposta i 2n conrmació i grups de joves: setmana del 23 setembre

Divendres de 17.15 a 19h

“La proposta Estev@”: (de 5è de primària a 2n d’ESO)

17.15h Acollida amb activitats lúdiques
           (i espai per a prendre el propi berenar)
17.45h Tallers educatius i d'expressió (musical/corporal/oral)
18.15h Estona de reexió/formació
18.45h – 19h Pregària conjunta amb els infants de comunió

Per a infants que han rebut la comunió o pels qui s’han de preparar per
batejar-se o rebre la comunió cursant 5è curs o més.

Pack:
Catequesi* (De 3r de primària a 2n d’ESO)

+Coral Pueri Cantores (Sol Ixent)

Grup especial els divendres
18.30 a 19h Catequesi i de 19 a 20.30h Coral
*Reducció horari (30') i cost catequesi (a 20�)
El cost de la Coral (Pueri Cantores) és de 110� tot l'any

Pack:
Adolescents (Conrmació)

+Coral Pueri Cantores (Coral Albada)

Grup especial els divendres
20.15 a 20.45h Grup i de 20.45 a 22.30h Coral

Curs 2019-20

>>

                                                          Inscripcions: dimecres 18 i 25 de setembre i 2 d’octubre de 17.30 a 18.30h.

Resta de formacions, i si no es pot en aquests horaris, a Sant Esteve.

                                                             Inscripcions diumenges 15, 22 i 29 de setembre de 11.30 a 12h.
Catequesi comunió a Santa Agnès: Diumenges de 11.30 a 12.15h + Missa 12.15h (quinzenalment).

Catequesi comunió a Can Bassa: Dimecres de 17.30 a 18.30h (bilingüe).

Informacions grups de formació a Sant Josep de Can Bassa i Santa Agnès de Malanyanes



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

.

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

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)

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

Misses:

Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)

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):

*******************
MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 21: 20h: 3r. Aniv. Elisa MONTERO LLAMAS. Diumenge 22: 9h: Núria ROCA FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL 
POBLE). Dilluns 23: 9h: Germanes VEDRUNA, Joan ALEU i Neus CASELLAS. Dimarts 24: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Francesc BALCELLS, 
Lola TAPIAS, Mercè ANGLADA i Pere MORA - 20h: Rafael DOMÍNGUEZ.  Dimecres 25: 20h: Ascensió BALLETBÒ VITALES. Dijous 26: 9h: Aniv. 
Margarita BLANCHART TORRAS - 20h: Raimon PASCUAL. Dissabte 28:  9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

Anul.lació de vespres fins divendres 27 de setembre

Missa a la Fundació Roura el 4t dilluns de mes a les 11h

Degut a la novena dels Sants Metges, no es resaran vespres fins el divendres, a horari habitual: 19.45h.

Creiem que pot ser una bona oferta de formació i un punt de trobada i coneixement mutu 
 Des de la parròquia de Sant Esteve s'organitzen al setembre 4 sessions per a catequistes d'infants. 

La missa se celebrarà a les 19.30h la Capella de San Cosme i San Damià (C/ Corró, 114) en honor als Sants Metges.
Dijous 26 de setembre no hi ha missa de 20h a Sant Esteve

 En acabar la sessió s'oferirà un refresc amb un petit refrigeri a manera de sopar fred.
 Qui vulgui pot participar de l'Eucaristia de les 20h a Sant Esteve

Aquesta setmana, dimarts 24 de setembre: Rellegim el catecisme per a infants (Mn. David  Abadias).

Sessions de formació i convivència per a catequistes, futurs catequistes, educadors i pares

 Les imparteixen l'actual Delegat de catequesi i els 2 delegats anteriors i una pedagoga.
 Les sessions són en horari de 20.45 a 22.15h.

Exposició del Santíssim els dilluns

Primera trobada del curs de Vida Creixent: Dilluns 23 de setembre de 9.30 a 10.30h

Novena Sants Metges

Tots els dilluns de 18.30 a 19.15h a la capella del Santíssim, s'exposarà. S'impartirà una petita meditació i es deixarà 
espai de silenci i pregària. AQUEST DILLUNS EXCEPCIONALMENT L'EXPOSICIÓ SERÀ FINS LES 19h. JA QUE EL 
ROSARI ES RESA A LES 19.15h A LA CAPELLA DELS SANTS METGES.

Tema del curs: "Per una vida creixent: descobrir i viure les riqueses de la vellesa”
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.

Aquest dilluns, després del parèntesi d'estiu, recuperem  aquest servei.

La novena vol tenir aquest any un caire formatiu de l'espiritualitat del servei. És oberta cada dia a tothom però amb una 
crida específica per àmbits en determinats dies. Pregarem en especial  per tots els voluntaris i servidors de les nostres 
comunitats.

De Dimecres 18 a dijous 26 de setembre: Novena als Sants Metges

Església en missió al SERVEI del nostre poble
(Pla pastoral CEE 16-20)

Capella Cosme i Damià (C/ Corró, 114)

19.15h Rosari   /  19.30 - 20.30h Meditació* i res de la novena

DIVENDRES 20
DILLUNS 23

DISSABTE 21
DIUMENGE 22

DIMARTS 24
DIMECRES 25

TEMA:

El kerigma o anunci de la Paraula de Déu

TEMA:

La diaconia o servei de la caritat

DESTINAT ESPECIALMENT A:

catequistes, formadors,
acompanyants...

DESTINAT ESPECIALMENT A:

voluntaris de l'acció
caritativa i social

meditació i espai de pregària personal
sobre la vivència del servei de tot batejat

DESTINAT A:

tothom

Dissabte 28:

.

18.30h Arribada d’en Corb 
i la Granota, toc d’ofrena 
als Sants Metges, repic de 
campanes i sortida dels 
Gegants Vells de la ciutat.

A les 17h obertura de la 
Capel la i  a  les 17.30h 
berenar popular de Sants 
Metges
(aquest dia l'organitza els Amics 
dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers)

14h Dinar compartit al 
carrer Congost (organitzat 
per Veïns dels Sants Metges)

DIJOUS 26, EUCARISTIA EN HONOR DELS SANT METGES


