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Diumenge, dia 2 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

Candelera: 40 dies després del naixement (Nadal),  amb candeles de cera,  com tot infant  
jueu Jesús ets presentat al temple de Jerusalem i purificada la teva mare, Maria.  Amb 

Simeó et diem, Llum que es revela a les nacions!!!

Candelaria: 40 días después del nacimiento (Navidad), con candelas de cera, como todo 
niño judío Jesús eres presentado en el templo de Jerusalén y purificada tu madre, María. 

Con Simeón te decimos, Luz que se revela a las naciones !!!

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!!!

Delegació Lourdes
Granollers

Dilluns 10 de Febrer

(aquest any l´Hospitalitat no organitza dinar ja que s'uneix al 40è aniversari de la Coral Albada i la gran representació del Rèquiem de 
divendres)

18.30h Exposició del Santíssim amb textos sobre la Mare de Déu

Dissabte 8 de Febrer
9.30h Rosari 

Diumenge 9 de Febrer

Cants a càrrec de Cor Rogent (amb membres de la Coral Albada)

13.00h Aperitiu a l'atri del temple 

18.00h Projecció per a infants i famílies video de la vida de Santa Bernadette (sala Sant Esteve)

21.00h Living the Rèquiem a l'Auditori
18.30h Processó de les torxes

9.00h Missa

Divendres 7 de Febrer

Dimarts 11 de Febrer: Dia de la Mare de Déu de Lourdes

20.00h Missa per tots els difunts de l'Hospitalitat
19.15h Rosari

12.00h Eucaristia (amb Unció Comunitària dels Malalts*).

20.00h Missa i retorn imatge a la seva capella

9.30h Rosari

8.45h Laudes en honor a la Mare de Déu

19.45h Vespres  en honor a la Mare de Déu

Des de divendres a les 
19h fins dimarts a les 
20h es podrà venerar la 
imatge de la Mare de Déu 
de Lourdes portant flors 
o  posant  c i r i s  a  l a 
Capella del Sant Crist.

LOURDES 2020: “Jo sóc la Immaculada Concepció”

Parròquia de Sant Esteve - 7 a l’11 de febrer

Preparació per l'Unció: diumenge 9 de febrer, 11.15h (sala PAX) - Últim dia per inscripció Unció: divendres 7 de Febrer
Omplir el full de sol·licitud a la sagristia o despatx parroquial (dimarts i divendres de 18 a 20h)

* Organitza Pastoral de la Salut. Poden demanar la santa unció: els fidels de més de vuitanta anys que pateixen malaltia que pot 
cursar en degeneració cognitiva i els fidels de qualsevol edat que pateixen malaltia greu o la possibilitat de que s’agreuja a curt plaç.



Música anglesa de factura impecable que ressegueix el club dels principals compositors nacionals. Des de l'avi (un tal 
Tallis) fins al benjamí...(en Britten). Entremig, baules de noms il·lustres. I al bell mig del concert, separant la part amb 
orgue de la part "a capella", un compositor argentí, Bernardo Latini. Ja té carrera al seu país com a arranjador i director 
de cors, i l'any passat ha estat ampliant formació a l'EsmuC amb el mestre Vivancos. Allí ha conegut el "Granoll-Orgue 
XXI", s'hi ha inscrit i el seu treball ha estat seleccionat per a ser presentat a Granollers. Comencem, doncs, a fer rodar 
sonorament aquest projecte...

ARSinNOVA, Cor de Cambra (Bcn) - Vicenç Prunés, orgue - Maria Mauri Fàbregas, direcció

XII TEMPORADA “MÚSICA DEL CEL”: Diumenge 9 de febrer a les 17.45h
SACRUM BRITANNIAE, El llegat de la música sacra anglesa

La Maria Mauri Fàbregas, de petita, ja feia goig d'escoltar a les aules de l'Escola de Música de Vic. Els anys 
s'empaiten, i diumenge vinent, dia 9 de febrer, a les 17.45, la tindrem a Sant Esteve de Granollers dirigint l'ARSinNOVA  
Cor de Cambra, de Barcelona. La joventut dels cantaires apar allunyada de la temàtica del  "Sacrum Britanniae". 
Música funerària -especialment- per a reines bretones, de la ploma de Purcell .  Ressaltar especialment la presència 
de la compositora Alice M. Smith, d'una elegància i lluminositat vocal que mou a explorar-la al marge de la seva 
producció simfònica i instrumental.

 El proper més en tindrem prou amb 7 paraules:  Sept Paroles, però, amb reverberació lenta i eterna. I amb accent 
francès, que si els anglesos es dediquen a la fuga, la música romàntica dels gals abilla prou bé l'orgue Josep Maria 
Ruera, talment un encaix a mida. 
www.musicasacragranollers.org

Ÿ Sant Julià de Palou:

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

.

Misses:
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):

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

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)

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) / 19.15h (català)

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

Dissabte 1: 20h: Aniv. Francesc d' Assís GRAU GASCH. Diumenge 2: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Mª Carmen DAPARTE (MISA A STA.LUCIA) 
- 12h: (PEL POBLE) - 19:15h: Família VENEGAS-FERNÁNDEZ. Dilluns 3: 9h: Germanes VEDRUNA - 20h: Antoni MORATALLA AVIVAR, Aniv. Maties 
RAIG CARBÓ. Difunts: Rosalia MORA CASANOVA (81a), Ricardo GRATACÓS MOLET (88a), Núria SIRVENT MONTASELL (86a), Isidre VIDAL 
GUARDIA (85a). Dimarts 4: 9h: Difunts Família CALMET-GUIX. Divendres 7: 20h: Jaume RIERA i Fé VENTURA, Olga RUIZ ANTEZANA. Dissabte 8: 
9h: Difunts Família TORRENTS–ARNALDICH.  

MISSES DE DIFUNTS:

(dissabte 8 de febrer a Sant Esteve de 10.30 a 13h)

A ser possible, inscriure´s a sagristia en acaba les misses o al despatx.

UN FRUIT DEL DIUMENGE DE LA PARAULA: MATINAL  LECTORS I SALMISTES

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.

El nostre Bisbe presidí aquest divendres 31 de  gener 
la pregària de joves a st Esteve amb 200 participants.

ESCOLA DE PREGÀRIA PER A JOVES PRESIDIDA 
PEL SR. BISBE
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