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Diumenge, dia 23 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

“Hem rebut la vida no per enterrar-la, sinó per posar-la en joc;  no per conservar-la, sinó per donar-la.  
Qui està amb Jesús sap que el secret per posseir la vida és lliurar-la.“

(Papa Francesc, 21 de febrer de 2020) 

(Papa Francisco, 21 de febrero de 2020) 

“Hemos recibido la vida no para enterrarla, sino para ponerla en juego; no para conservarla, sino para 
darla. Quien está con Jesús sabe que el secreto para poseer la vida es entregarla.”

Diocesana

Arxiprestat

de Granollers

B o t i ga d e r o b a re c i c l a d a
www.caritasreintegra.net

Comprant a Re-InTeGra
estem sostenint 77 llocs de treball de reinserció social,
que per tu, recullen i preparen la roba en perfecte estat.

Dissabte 29 de febrer de 10 a 13.30h i de 17 a 20.30h

93 870 39 49 - 663 89 22 40 (Whatsapp en horari comercial)

rellibregra@gmail.com @stannallibreria

I ARA...

ARTESANIA I PRODUCTES MONÀSTICS

LITÚRGIALLIBRES CIRISIMATGES
PER QUARESMA

HORARI:
De dilluns a dissabte de 10 a 13.30h i de 17 a 20.30h
(dissabte tarda tancat)

Ajudan’s a ajudar als monestirs!!

Contemplem la bellesa!
Icones i imatges de les Benetes i les Germanes de Bethlem

Nets per dins i per fora!
Purifiquem el nostre cor i cuidem el nostre cos...
Cosmètica artesanal de les monges clarisses i cistercenques

En especial els divendres!
Vivim l’abstinència de carn i ajudem a una comunitat
Pastes artesanes de les monges clarisses a 10€

un10
  Déu

i emporta’t un llibre d’espiritualitat

Plaça de la Caserna, 9 - 08401 Granollers LLIBRERIA RELIGIOSA SANTA ANNA

X

Trobaràs el nostre stand a la Plaça de la Caserna

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
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CENTRE CULTURAL
DE TERRASSA

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!!!

Descobreix porta’m a

qui estimes!

També hi trobaràs bambes de

primera mà per a infants i joves.!



.

S'ha fet públic el missatge de Quaresma del Sant Pare Francesc. Mentre surt la traducció al català, us regalem unes 
petites frases del missatge en castellà que ens poden ajudar a preparar-nos pel dimecres de cendra

S'APROPA DE NOU LA QUARESMA
TU m'importes... Entrem per adorar - Sortim per servir

.Queridos hermanos y hermanas: El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el 
corazón renovado el gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. 
Debemos volver continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en 
nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y 
generoso.

«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)

.

El Misterio pascual, fundamento de la conversión

...Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la 
Exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te 
acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con 
tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del 
pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que 
sufren.

La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. 
En este se resume el Misterio de un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero 
y fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 117)...

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 (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com

.

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) / 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)

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 23: 9h: Núria ROCA FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET-GUIX - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: Gabriel REQUENA CAPARRÓS. Dilluns 24: 
9h: Germanes VEDRUNA - 20h: Difunts: Carmen RODRIGUEZ BELMONTE (91a), Dolores MARTOS RUIZ  (98a), Esperanza MARTÍNEZ LOZANO (83a), 
Mariano Merchán Márquez (72). Dimarts 25: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: Aniv. Cruz Carmen SÁNCHEZ CEBALLOS. Divendres 28: 20h:Teresa 
FONT SUBIRACHS. Dissabte 29: 9h: Difunts Família TORRENTS–ARNALDICH.

.

Ÿ LAUDES I VESPRES: És la pregària oficial de l'Església. Cada dia a les 8.45h i a les 19.45h (excepte diumenge tarda, a 
les 19h). Per Quaresma demanem voluntaris per a vespres, per dirigir aquesta pregària. Apuntar-se a sagristia en acabar 
les misses de diumenge o de diari. 

.

.

Ÿ CONFESSIONS:  Es farà tot el possible per facilitar el sagrament, especialment després de les misses de diari de 9 i 20h i  
els dissabtes de 19.30 a 19.45h.

                - Diumenge 22 de març 

Ÿ EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM: Els dilluns de 18.30 a 19.15h, amb confessions

.

TEMPS DE PREGÀRIA
Ÿ VIA CRUCIS: Una pregària tradicional al servei d'avui. A Quaresma com es tradicional resem el Via Crucis. Però al servei 

dels nou temps hem de facilitar horaris a tots i aprenentatge per les noves generacions.

QUARESMA (actes i propostes generals a Sant Esteve).  A més cada setmana es proposaran altres iniciatives.

        Dies de Via Crucis (sempre a les 18h, excepte Dimecres de Cendra  i Divendres Sant):
                - Dimecres  de cendra, 26 febrer, 19h.. Per aquest primer farem servir el llibre del Bisbe Carrera

Ÿ DIMECRES DE CENDRA
              8.45h Laudes                                                 9h Missa amb imposició de cendra

                - Divendres Sant -10 d'abril- (horari a confirmar)

              19h Via Crucis (no es resen vespres)            20h Missa amb imposició de cendra

                - Divendres13 de març (amb participació famílies catequesi i adolescents-joves)

.

TEMPS DE DEJUNI

                  (si no el teniu el podeu adquirir a la Llibreria Santa Anna)
                - Dijous 5 de març (amb participació de famílies catequesi)

.

Càritas, Botiga RE-InTeGra, col·lecta dominical per fer possible una parròquia que pugui servir a tots, donatius...

Dimecres de cendra i Divendres Sant,  dejuni (un àpat al dia)  i abstinència. Els divendres abstinència de menjar carn

TEMPS D'ALMOÏNA


