
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Full informatiu nº 2.019
Diumenge, dia 29 de setembre de 2019

“Alaba, alma mía, al Señor.”
"Al•leluia! Lloa el Senyor, ànima meva.”
Salm 145, 1:

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

SUPORT EDUCATIU I PERSONAL
PER A FAMÍLIES AMB POCS RECURSOS

De 2n de primària a 2n d’ESO (i mares usuaris i adults)

De 2n a 6è de primària
Horari: Dimarts de 17 a 18.45h
(17 a 17.15h acollida) 

De 2n a 4rt: 17.15 - 18.45h  SUPORT DEURES I MATÈRIES
De 5è a 6è, dos blocs de 45 minuts: SUPORT DEURES I MATÈRIES + SUPORT LLENGÜES - català i/o anglès-

Inici: 8 d’octubre

A partir nascuts al 2005 (adolescents i joves) i adults
la causa 
Associació
Causa Nostrae Laetitiae

En conveni amb:

INFORMACIÓ GENERAL:
Venint o trucant, en horari de despatx, al telèfon 93 870 03 24 o els dimarts de 17.30 a 18.30h

Per 2005 en endavant també dijous de 18 a 19h

+ info: stestevecaritas.infantil@gmail.com

De 1r a 2n d’ESO: Espai de deures amb tutoria
Horari: Dimarts de 17.15 a 19h
Dos blocs de 1 hora: 
- SUPORT CIÈNCIES / DEURES ASSIGNATURES 
- SUPORT LLENGÜES - català i/o anglès-

Inici: 15 d’octubre

Espai d’activitats en català  per a mares o pares dels infants de suport
Horari: Dimarts de 17 a 18.45h
Inici: 15 d’octubre

Suport educatiu i assessorament estudis:
(Nascuts a partir del 2005)
Horari: Dijous de 17 a 19.45h
(en matèries especíques i suport puntual, es pot convenir horari concret, sempre que sigui possible)

+ info: lacausa.suport@gmail.com

Inici: 10 d’octubre

Recolzament psicològic i assessorament personal
Horari: a convenir
Les entrevistes seran, a priori, els dijous de 17 a 19h
+ info: lacausa.psicologia@gmail.com 

CURS 2019-20

Es requereix entrevista concertada i inscripció per a tots els casos
Informació i inscripcions: dimarts de 17.30 a 18.30h

Es requereix entrevista concertada i inscripció
Informació i inscripcions: dijous de 18 a 19h



Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

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

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

Ÿ Sant Julià de Palou:

.

.

Misses:

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

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

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

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

.

       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 dia 28 a les 12h contrauen matrimoni en PERE ESTEBAN i na VICTORIA QUISPE.
ALTRES CELEBRACIONS:

Dissabte 28: 20h: 20è. Aniv. Eugenio MILRADO GALÁN. Diumenge 29: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, 1r. Aniv. Amparo CÁRDENAS PULIDO, Victoria 
Caridad BENITEZ SÁNCHEZ, Luis Eduardo DUQUE VELÁZQUEZ - 12h: (PEL POBLE) - 20h: Aniv. Joan SOLIGÓ. Dilluns 30: 9h: Germanes VEDRUNA, 
Difunts: Carmen NAVARRO FERNÁNDEZ (91a), Ana MAGARIÑO BODES (72a) - 20h: Neus ALEU DE CASELLAS, 1r. Aniv. Martí BATALLER GARCÍA, Victoria 
Caridad BENITEZ SÁNCHEZ. Dimarts 1: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: Neus ALEU DE CASELLAS. Dimecres 2: 20h: Neus ALEU DE CASELLAS.  
Dijous 3: 9h: Josep BELLAVISTA i Eulàlia PUJADAS - 20h: Neus ALEU DE CASELLAS, Roser ARTIGAS MARGENAT. Dissabte 5: 9h: Difunts Família 
TORRENTS – ARNALDICH.

MISSES DE DIFUNTS:

4… La Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, porque con ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos; sin 
embargo, la cremación no está prohibida, «a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana»

La conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el 
recuerdo de los familiares y de la comunidad cristiana. Así, además, se evita la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos, 
que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas.

140 COLUMBARIS DOBLES

Instrucción Ad resurgendum cum Christo acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

INICI DE GRUPS DE CATEQUESI A SANT ESTEVE

26 COLUMBARIS FAMILIARS
1 ARA COMUNITÀRIA

Els grups de confirmació i joves començaran el proper divendres. Recordeu que a partir dels nascuts el 2005 en endavant  es preparen 
per la Confirmació. Per a més informació, dirigir-se al despatx parroquial.

Ara només dir que aquest dilluns comença la construcció d'aquest nou projecte. La nostra pretensió es beneïr-lo la Solemnitat de Tots 
Sants, l'1 de novembre.

5. Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un 
lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad 
eclesiástica competente…

El 15 d'agost de 2016 la Congregació per a la Doctrina de la Fe publicava una Instrucció donant resposta a la nova realitat de la 
cremació de difunts. Remarquem uns punts.

Informarem més endavant les condicions per poder fer ús d'aquest espai.

1. Para resucitar con Cristo, es necesario morir con Cristo, es necesario «dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor»(2 Co 5, 
8)…

140 COLUMBARIS INDIVIDUALS

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.

Els infants nous de catequesi comencen aquest dijous i divendres el grup. Els de 2n i Proposta ja han començat aquesta setmana 
passada.

Moltes esglésies estan oferint la possibilitat de tenir un espai de pregària amb les cendres dels nostres difunts. Després de consultar a 
diferents estaments parroquials i diocesans, la parròquia de Sant Esteve tindrà també aquest espai tan especial.

LA CAPELLA DEL CRIST GLORIÓS D'ARIMANY: un lloc bo pels nostres difunts

En principi aquest “lloc sagrat” (a les parets a banda i banda del Crist d'Arimany) està pensat per:

Taquilles Auditori dijous de 10 30 a 13h i de 17 a 19.30h. Divendres de 17 a 19.30h

ORGANITZA EL TEATRE AUDITORI


