
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Full informatiu nº 2.022
Diumenge, dia 27 d’octubre de 2019

" El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, salva els homes que se 
senten desfets."

Salm 33, 19:

“El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos.”

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

Demanem als fidels de missa d'12h que vinguin en aquest horari per ser-hi presents y pedimos a los fieles de 
misa de 11h que  participen en la bendición al acabar la Misa.

BENEDICCIÓ COLUMBARI: Divendres 1 de novembre a les 11.45h
LA CAPELLA DEL CRIST DE GRANOLLERS, de Josep Lluis Arimany: un lloc bo pels nostres difunts

“Lloc sagrat” (a les parets a banda i banda del Crist d'Arimany) per:

1 ARA COMUNITÀRIA

La decoració vol unir-se a la presència del Retaule de Sant Esteve a la nostra ciutat. S'inspiren en dues de les 
seves escenes.

26 COLUMBARIS FAMILIARS
140 COLUMBARIS INDIVIDUALS
140 COLUMBARIS DOBLES

Espai de pregària amb les cendres dels nostres difunts. 

Informarem a partir del dimarts 19 de novembre a horari de despatx les condicions per poder fer us d'aquest 
espai.

 

Divendres de 19.45 a 20.45h (amb voluntariat de 19 a 19.30h) 
Dissabte de 13 a 13.45h  (amb voluntariat de 12.30 a 13h)

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

* 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



El passat diumenge es van recollir:
Sant Esteve  1.356'93€
Sant Julià Palou (i Sant Josep Can Bassa): 105€
Santa Agnès de Malanyanes: 75'30€
Gràcies en nom de les missions!!!

Divendres 1 de novembre a les 17h 

TROBADA DE GRUP DE VIDA CREIXENT: Dilluns 28 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.”

A la resta de parròquies es farà una pregària pels difunts en acabar la Missa (el dia 2 a les 
18.30h a Can Bassa i el diumenge 3 de novembre a les 10h a Sant Julià i a les 12.15h a 
Santa Agnès).

MISSES DIVENDRES 1 DE NOVEMBRE

MISSA DE DIFUNTS

El diumenge 3 de novembre en acabar la Missa de 10h es farà una pregària al cementiri.

El dissabte 2 de novembre a Sant Esteve les 9h s'oferirà la Missa per tots els fidels difunts.

Dilluns de 18.30 a 19.15h a la capella del Santíssim, s'exposarà. S'impartirà una petita 
meditació sobre l'eternitat i es deixarà espai de silenci i pregària.  

CEMENTIRI DE GRANOLLERS: Pregària pels difunts i benedicció de nínxols

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM (aquesta setmana especial pels difunts)

CEMENTIRI DE SANT JULIÀ DE PALOU: visita difunts

Les misses seran en horari de diumenge. La missa de dijous a les 20h serà vespertina de 
Tots Sants.

COL·LECTA DOMUND

Del diumenge 27 d'octubre al dissabte 2 de novembre romandrà obert de 10 a 17h.

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

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

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

Misses:

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)

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

Ÿ Sant Julià de Palou:

.

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

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

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

*******************

Dissabte 26: 20h: Aniv.Vicenta DOMINGUEZ TIJERÍN. Diumenge 27: 9h: 3r. Aniv. Lucio FLORES - 11h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Josep BELLAVISTA i Eulàlia PUJADAS - 12h: (PEL POBLE) - 20h: Neus ALEU DE CASELLAS. Dilluns 28: 9h: 
Germanes VEDRUNA - 20h: Neus ALEU DE CASELLAS. Difunts:  Núria TORRENTS ARNALDICH (92a). Dimarts 29: 9h: Difunts 
Família CALMET–GUIX - 20h: Neus ALEU DE CASELLAS. Divendres 1: 9h: Francesc VIVET BASSA - 11h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH - 12h: (PEL POBLE) - 20h: Gabriel REQUENA CAPARRÓS, Francesc 
VIVET BASSA.

MISSES DE DIFUNTS:
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