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Diumenge, dia 3 de novembre de 2019

"El Senyor sosté els qui estan a punt de caure, els qui han ensopegat, ell 
els redreça."

Salm 144, 14:

“El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan.”

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

 

Us convido a una reflexió preparant aquest dia de col·lecta especial per a la diòcesi…Tots 
coneixeu els canvis que estem fent i que hem fet al llarg d'aquests darrers anys. 

Germanor 2019: Sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur

Les passes fetes fins ara han estat diverses per ajudar les parròquies a esdevenir comunitats 
vives, orants, fraternes i evangelitzadores. Accions diocesanes que permeten dotar les 
parròquies dels fonaments necessaris per desplegar el seu somni, la seva visió, el seu projecte 
parroquial que recorda aquelles primeres comunitats cristianes que posaven tot el que tenien al 
servei de tots i se sentien una comunitat de germans.     

Per altra banda el dia de Germanor, ha de ser un moment propici per interessar-vos pel conjunt 
de la nostra parròquia i així ens animem a participar més intensament. Aquesta participació pot 
ser múltiple, sempre fan falta mans, cames, ulls, braços per fer possible la visió parroquial. Totes 
les parròquies necessiten de col·laboradors que aportin segons les capacitats i dons.

I us animem de nou a plantejar-vos una domiciliació mensual, trimestral, semestral o anual, que a 
més desgrava a la declaració d'hisenda.  Aneu a secretaria - especialment els dimarts de 18 a 
20h - i informeu-vos. Amb les domiciliacions podem plantejar-nos nous projectes...

El proper 10 de novembre la nostra parròquia, juntament amb les altres parròquies del Bisbat, 
celebrarà la Jornada de Germanor.

És una bona ocasió per a reforçar les aportacions que cada un fa normalment a la parròquia quan 
participa de la Missa. Recordeu aquella campanya de “amb 2 € podem sostenir-nos”? Doncs és 
més necessària que mai!!!

Per una banda adaptar les estructures diocesanes a la visió en clau de servei, de tal manera que 
aquestes puguin acompanyar i encoratjar les parròquies  en aquest repte.



 

L'1 de novembre de 2019, Tots Sants, s'ha beneït el Columbari. Vol ser un espai de pregària pels difunts siguin on siguin enterrats.

La principal finalitat és facilitar dignificar les cendres a més dels cementiris, en un lloc sagrat.

.

PARLANT DE PROJECTES PARROQUIALS…

2. SALA D'ACTES SANT ESTEVE

 La construcció NO ha tingut cap cost per la parròquia. Tant la construcció com la comercialització, preus i condicions és 
responsabilitat d'una empresa externa. La parròquia només rep una petita aportació per cada difunt que reposi al columbari, que 
s'incrementa en una petita quantitat si la sol·licitud es fa des de despatx parroquial.  A partir del dimarts 19 de novembre a despatx 
parroquial tindrem tríptics informatius.

El proper dissabte 23 de novembre  inaugurarem aquesta petita obra començant la Missa de 18.30h a l'atri. En acabar ho 
celebrarem amb una mica de vi bo i dolços. La col·lecta serà per ajudar al cost de l'obra. Gràcies!

Els mosaics són dos imatges del Retaule de Granollers. Ens hem unit a l'any que l'Ajuntament l'ha portat per exposar-lo al Museu 
de la nostra ciutat.

     - Tarda del 16 de novembre: tarda podríem dir “folklòrica” amb Playback, hip-hop, “flamenco” i “sevillanas”, a petició del grup de 
Can Bassa “L@s Nov@s Implicad@s”. portació: 3€ i sorteig

Per encarregar les misses només cal anar al despatx parroquial. 

.

.

A la nostra parròquia a totes les misses diàries i dominicals (menys la de 12h que s'aplica per tot el poble) es pot pregar nomenant 
al difunt.

1. COLUMBARI SANT ESTEVE

Les lleis són cada dia més exigents…Estem posant al dia la sala d'actes. Primer de tot canviant les cortines a ignifugues. El cost 
és elevat. Però més que demanar-vos diners –tota aportació es benvinguda- us demanem la participació en les diferents 
propostes culturals que anirem fent; així gaudirem de bons moments culturals o formatius i alhora anirem ajudant. Les més 
immediates són:

3. A CAN BASSA: RAMPA D'ACCÈS PER A MINUSVÀLIDS I ARRENJAMENT PORTA TEMPLE

S'ha escollit aquest espai ja que El Crist de Granollers d'Arimany (un Crist de l'Ascensió) ens fa mirar al cel.

És tradició de l'Església aplicar la Missa pels difunts. Els darrers anys es nota una pèrdua d'aquest costum. La nostra pregària 
personal és molt important, però no pot substituir l'aplicació d'una Missa, on el mateix Senyor intercedeix pel nostre germà i on 
tota la comunitat prega per ells.

    - Dijous 21 i 28 de novembre, 20.30h. Dos projeccions del Cicle de la Generalitat sobre Cinema Espiritual. Entrada gratuïta amb 
aportació voluntària

UNA REFLEXIÓ DESPRÉS DEL DIA DE DIFUNTS

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

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)

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

.

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)

Ÿ Sant Julià de Palou:
.

Misses:

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

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

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

.

*******************
MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 3: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Josep BELLAVISTA i Eulàlia PUJADAS - 12h: (PEL POBLE) - 20h: Roser ARTIGAS MARGENAT, Jaime 
SANTA CRUZ, José MERCADO. Dilluns 4: 9h: Germanes VEDRUNA - 20h: Aniv. Josep MONTAÑÀ, 6è. Aniv. Pere Antoni TAULATS MARTÍ. Difunts:  Julita 
VILA TERRICABRAS (87a), Josep SERRA VENTURA (86a), Ramon Guerrero Fernández  (88 anys). Dimarts 5: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. 
Divendres 8: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH - 20h: Família PARRO-ANTORAZ, Teresa FONT SUBIRACHS.

TARDA D’ANIMACIÓ MUSICAL
SOLIDÀRIA A SANT ESTEVE DE GRANOLLERS

Dissabte 16 de novembre de 17.30 a 19h (sala Sant Esteve)

Aportación 3€*

* Destinado a:

- Construcción de la rampa 
de acceso a la Iglesia de 
Can Bassa para personas 
con movilidad reducida.

- Càritas Sant Josep Obrer 
de Can Bassa

- El mateix dia de l'actuació (segons capacitat sala)

Venda de tiquets:
- Església de Can Bassa, dissabte 9 de novembre de 18 a 18.30h o per mail a 
stjosepobrer.canbassa@gmail.com (indicant nom, telèfon de contacte i quantitat)
- Grups Rocieros i Grup de L@s nuev@s implicad@s, al Centre Cívic de Can Bassa.
- Llibreria Santa Anna (Plaça de la Caserna, 9)
- Despatx parroquial Sant Esteve dimarts i divendres de 18 a 20h o al telèfon 93 870 
03 24  (indicant nom, telèfon de contacte i quantitat)

IMPORTANT: Es suprimeix la Missa de les 18.30h de dissabte a l'església de Can Bassa

Església de Sant Josep Obrer de Can Bassa organitza:

Niñ@s menores de 10 años, gratis.

ESPECTACLE DE PLAYBACK

+
a càrrec de L@S NUEV@S IMPLICAD@S DE CAN BASSA

Grup de hip-hop Can Bassa a càrrec d’Anabel

Grup de hip-hop Vellera a càrrec d’Anabel

Grup de flamenc Can Bassa a càrrec de Rafa Moreno

Grup de sevillanas Can Bassa a càrrec de Rafa Moreno

Con sorteo
y merienda
Sorteo de un lote de productos 

alimenticios. Los tiquets, se 

podrán adquirir el mismo día del  

espectáculo.
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