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Diumenge, dia 26 de gener 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

"¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el 
sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos",   

(San Efrén, Comentarios sobre el Diatésaron, 1,18)

"Qui és capaç, Senyor, de penetrar amb la seva ment una sola de les teves frases? Com 
l'assedegat que beu de la font, molt més és el que deixem que el que prenem" (St. Efrem, 

Comentaris sobre el Diatésaron, 1,18)

Un dia solemne de servei a la Paraula 
Diumenge de la Paraula:

El Papa institueix el Diumenge III de durant l’any com el 
Diumenge de la Paraula de Déu dedicat a la celebració, reflexió i 
la seva divulgació.
El Sant Pare assenyala que «no es tracta d’una mera 
coincidència temporal: celebrar el Diumenge de la Paraula de 
Déu», sinó que «expressa un valor ecumènic, perquè la Sagrada 
Escriptura indica als que es posen en actitud d’escolta el camí a 
seguir per arribar a una autèntica i sòlida unitat». Així mateix, el 
Pontífex explica que aquesta Carta apostòlica té la intenció de 
«respondre a les nombroses peticions que m’han arribat del 
poble de Déu, perquè en tota l’Església es pugui celebrar amb un 
mateix propòsit el Diumenge de la Paraula de Déu».
«Serà important que en la celebració eucarística s’entronitzi el 
text sagrat per tal de fer evident a l’assemblea el valor normatiu 
que té la Paraula de Déu.
«És fonamental», subratlla el Papa, «que no falti cap esforç 
perquè alguns fidels es preparin amb una formació adequada a 
ser veritables anunciadors de la Paraula, com succeeix de 
manera ja habitual per als acòlits o els ministres extraordinaris de 
la comunió i poder ressaltar la importància de seguir en la vida 
diària la lectura, l’aprofundiment i l’oració amb la Sagrada 
Escriptura, amb una particular consideració a la Lectio divina».
També afirma que el dia dedicat a la Bíblia no ha de ser «un cop 
l’any», sinó una vegada per a tot l’any, perquè ens urgeix la 
necessitat de tenir familiaritat i intimitat amb la Sagrada 

Escriptura i amb el Ressuscitat, que no cessa de partir la paraula i el Pa a la comunitat dels creients. «Per això 
necessitem entaular un constant tracte de familiaritat amb la Sagrada Escriptura, sinó el cor queda fred i els ulls 
romanen tancats, afectats com estem per innombrables formes de ceguesa».

ESCOLA DE PREGÀRIA PER A JOVES

DIVENDRES 31 DE GENER A LES 20.30H
Parròquia Sant Esteve de Granollers

UN FRUIT DEL DIUMENGE DE LA PARAULA: MATINAL  LECTORS I SALMISTES
(dissabte 8 de febrer a Sant Esteve de 10.30 a 13h)
Tots els qui fan aquest servei - tan en català com en castellà - i el vulguin seguir fent, com aquells que es vulguin 
iniciar són convocats a aquest matinal organitzat per la diòcesi.

Presentació del XX Concurs Bíblic per a universitaris
Organitzat pel SaforUAB i

la Federació de Cristians de Catalunya - Grup Avant Terrassa

PRESIDIDA PEL SR. BISBE - OBERTA A TOTHOM QUE HI VULGUI PARTICIPAR



Ÿ DIA DE LA CANDELERA

Qui vulgui rebre la candera i beneïr-la, ha de ser 5 minuts abans de la Missa a l'atri (entrada del temple).

DIUMENGE 2 DE FEBRER:

A totes les misses de dissabte tarda i diumenge: 

Ÿ DIA DE LA VIDA CONSAGRADA

CORAL ALBADA 40 ANYS: EL DIVENDRES 7 DE FEBRER, TOTS A L’AUDITORI!!

Pregarem per ell a totes les misses d'aquest cap de setmana i el dilluns 27 a missa de 20h. Descansi en pau.
25 de gener, primer aniversari traspàs Bisbe Jaume Traserra  

Quien quiera recibir la candela y bendecirla, debe estar 5 minutos antes de la Misa en el atrio (entrada del templo).

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

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

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):

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

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

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

Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

Ÿ Sant Julià de Palou:

.

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

Misses:

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

Dissabte 25: 20h: Pepita MOLTÓ i BATALLER. Diumenge 26: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE) - 19:15h: 1r Aniv. Francesc 
TORRENTS MASSOT, 10è Aniv. Josep RUIZ DOMÈNECH. Dilluns 27: 9h: Germanes VEDRUNA, Manolo CUESTA - 20h: 1r Aniv. Mons. Jaume 
TRASERRA CUNILLERA, Mariano PUJADAS PRIMS. Difunts: Lluís REVERTER RIERA (85a), Maria RIERA CARBÓ (98a), Rita GILI CAMPINS (82a). 
Dimarts 28: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 29: 20h: Família VALLCORBA-FATJÓ, Josep FONT CARRÉ. Dijous 30: 20h: 1r Aniv. 
Quimeta CANAL FONTANALS. Divendres 31: 20h: 1r Aniv. Quimeta CANAL FONTANALS. Dissabte 1: 9h: Difunts Família TORRENTS – ARNALDICH. 

MISSES DE DIFUNTS:

DISSABTE 1 DE FEBRER A LES 20h
A la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa

(Faraday, 108)

Organitza Delegació de Vida Consagrada
Amb la col·laboració de la Delegació de Pastoral de Joventut

Arxiprestat
de Granollers

entrades a les taquilles de l’auditori i a  www.teatreauditoridegranollers.cat

Celebrem 40 anysCelebrem 40 anys

de la Coral Albada!!!de la Coral Albada!!!
Celebrem 40 anys

de la Coral Albada!!!

TROBADA D’ORACIÓ AMB EL GRUP AIN KAREM (carisma Vedruna)
“MÚSICA DE ENCUENTRO”
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