
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Full informatiu nº 2.016
Diumenge, dia 8 de setembre de 2019

"Mil anys als vostres ulls són com un dia que ja ha passat.”
Salm 89, 4:

“Mil años en tu presencia son un ayer que pasó.”

El tuit de Sant Esteve (@santestevegr):

Ÿ Un altre exemple és el despatx, unificat a Sant Esteve  tots els dimarts i divendres de 18 a 
20h.

- EN COMUNIÓ AMB TOTA L'ESGLÉSIA

La nostra pastoral ha de tenir present les propostes pastorals diocesanes pel curs 2019-
2020:

- EN COMUNIÓ DE COMUNITATS

També un mitjà per ressaltar fets o aniversaris importants. Aquest curs estem de doble 
celebració. La Coral Albada amb el seu 40è aniversari i la Romeria a Montserrat arriba al seu 
90è any. Felicitats!  

El full no vol ser un llistat d'informacions. Vol ser una petita mostra de la vida de la parròquia. I 
un mitjà de pregària de tots per tots, es pugui participar a les propostes o no. 

2. Organitzar cursos de formació per a laics per la distribució de la Sagrada Comunió, i 
també per la proclamació de la Paraula i l'animació musical.

Ÿ Per exemple de la catequesi, com un projecte en comú. A Sant Esteve les sessions seran 
en dijous o divendres de 17.45 a 19h (en dijous també s'ofereix catequesi en castellà). A 
Sant Josep Obrer de Can Bassa (bilingüe), els dimecres de 17.45 a 19h. A Santa Agnès 
quinzenalment  els diumenges de 11.30 a 12.15h amb la participació de la Missa a les 
12.15h. Qualsevol infant de les 4 comunitats pot participar a catequesi on li vagi millor, 
podent celebrar la Primera Comunió en qualsevol de les quatre.

El nostre full és de la comunitat parroquial de Sant Esteve, però ja que la providència ha 
volgut compartir la responsabilitat un mateix rector a Santa Agnès de Malanyanes i Sant 
Julià de Palou i la seva església de Sant Josep Obrer de Can Bassa, fem camí junts. Ens 
farem ressò de notícies i propostes compartides, així com de l'arxiprestat i de la diòcesi.

4. Optimitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies a través d'una major 
coordinació diocesana i la projecció de l'Església.

Cada celebració i cada pregària és un moment de comunió eclesial.
A més de les misses o el rosari o les laudes/vespres diàries, iniciem com a novetat  cada 
dilluns l'Exposició del Santíssim de 18.30 a 19.15h amb la possibilitat de rebre el sagrament 
de la reconciliació.

3. Crear equips per la integració dels immigrants i nou vinguts a les parròquies i comunitats i 
preparar materials adients.

Ÿ I l’exemple és més immediat: la novena dels Sants Metges (del 18 al 26 de setembre). 
Una proposta per a tots, de 19.30 a 20.30h.

- EN COMUNIÓ AMB LA DIÒCESI I  EL PLA PASTORAL

ARA SI: DE NOU EL FULL PARROQUIAL PER UN NOU CURS!!!

- EN COMUNIÓ DE FET I DE PROPOSTES COMPLEMENTÀRIES

1. Crear un espai de formació permanent per als preveres i també per als diaques amb 
temes diversos en ordre a la nova evangelització.

Informacions grups de formació a Sant Esteve de Granollers

Dijous o divendres de 17.45 a 19h
Catequesi de Comunió: (a partir de 3r* de primària)

Divendres de 19.45 a 20.45h 

Catequesi de Conrmació/adolescents: (3r i 4t d’ESO)

Divendres de 19.45 a 20.45h (16 a 18 anys)

Divendres alterns a partir 20.45h a convenir entre els membres del grup -possibilitat també dijous
en horari de vespre a convenir- (majors de 18 anys)

Grups de joves: (a partir de 16 anys)

Si es vol catequesi en castellà s’oferireix en dijous. El divendres hi ha servei d’acollida a les 17.15h
* A partir de 5è de primària, els divendres dins l’activitat de Proposta Estev@

(Possibilitat de dilluns de 18.45 a 19.45h si es crea grup; si i no es pot en
aquests horaris, plantejar el cas a horari de secretaria.)

A partir de les 19h s'ofereix adherir-se a propostes culturals d'altres grups:
CANT - Pueri Cantores:
Coral infantil: Sol Ixent. Des de P4 ns a primària (divendres 17.30 a 18.30h) /3r primària a 2n d’ESO (divendres 19 a 20.30h).
Corals joves: Albada. A partir de 3r d’ESO (divendres de 20.45 a 22.30h)
Cor Rogent- adults (divendres 19.15 a 20.45h)

Preparació a bateig/comunió/conrmació adults i formació adults: Consultar horaris

.

Vida Creixent (grup per a més grans de 65 anys): Dilluns cada quinze dies de 9.30 a 10.30h

* Els marges d'edat per horaris són orientatius, cada cas es pot intentar adaptar. Si un jove o adult no està conrmat, o no ha rebut la comunió se
li oferirà un seguiment individual per a preparar-se. També en el cas de joves ja conmats i que no poden participar de grup.

INFO PASTORAL INFANTIL (CATEQUESI COMUNIÓ I PROPOSTA ESTEV@ - 3r pr. a 2n d’ESO): stestevegranollers.catequesi@gmail.com
INFO PASTORAL ADOLESCENTS I JOVES (a partir de 3r d’ESO - o nascuts al 2005 en endavant): stestevegranollers.joves@gmail.com
.

INSCRIPCIONS I INICI DE GRUPS:
Inscripcions: del 12 al 27 de setembre (dijous i divendres) de 18 a 19h als locals de la parròquia.
Aportació grups catequesi/formació: 40� + foto de carnet (les propostes culturals, preguntar cada cas). Si es participa de les corals de
Pueri Cantores (Sol Ixent o Albada) la inscripció és de 20� (+ quota coral) Els llibres d’adquireixen a Llibreria Santa Anna.
Inici 2n curs comunió, Proposta i 2n conrmació i grups de joves: setmana del 23 setembre
Inici grups nous: setmana del 30 de setembre
Inici Vida Creixent: 24 de setembre

Divendres de 17.15 a 19h

“La proposta Estev@”: (de 5è de primària a 2n d’ESO)

17.15h Acollida amb activitats lúdiques
           (i espai per a prendre el propi berenar)
17.45h Tallers educatius i d'expressió (musical/corporal/oral)
18.15h Estona de reexió/formació
18.45h – 19h Pregària conjunta amb els infants de comunió

Per a infants que han rebut la comunió o pels qui s’han de preparar per
batejar-se o rebre la comunió cursant 5è curs o més.

Pack:
Catequesi* (De 3r de primària a 2n d’ESO)

+Coral Pueri Cantores (Sol Ixent)

Grup especial els divendres
18.30 a 19h Catequesi i de 19 a 20.30h Coral
*Reducció horari (30') i cost catequesi (a 20�)
El cost de la Coral (Pueri Cantores) és de 110� tot l'any

Pack:
Adolescents (Conrmació)

+Coral Pueri Cantores (Coral Albada)

Grup especial els divendres
20.15 a 20.45h Grup i de 20.45 a 22.30h Coral

Resta de formacions, i si no es pot en aquests horaris, a Sant Esteve.

Catequesi comunió a Santa Agnès: Diumenges de 11.30 a 12.15h + Missa 12.15h (quinzenalment).
                                                          Inscripcions: dimecres 18 i 25 de setembre de 18 a 19h.
Catequesi comunió a Can Bassa: Dimecres de 17.45 a 19h (bilingüe).

                                                             Inscripcions diumenges 15 i 22 de setembre de 11.30 a 12h.

Curs 2019-20

Informacions grups de formació a Sant Josep de Can Bassa i Santa Agnès de Malanyanes



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) 

Ÿ Sant Julià de Palou:

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

.

Misses (durant l’any. Per horari d’estiu, veure la cara anterior):
.

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)

Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

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

*******************
MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 8: 9h: Núria RIERA - 11h: Difunts Família CALMET-GUIX, Josep BELLAVISTA BOT – 12h: PEL POBLE. Dilluns 9: 9h: 
Germanes VEDRUNA - 20h: Isabel CARBÓ CARRICONDO Difunts: Piedad CAÑAS GUTIERREZ (89a), Germana MATEA 
(Carmelita Vedruna). Dimarts 10: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX.  Divendres 13: 9h: Salvador SAPERAS i Rosa FRANCH. 
Dissabte 14: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

De 18.45 a 19h el mossèn serà disponible per a confessar.

      La raó és doble: 

Ja que el diumenge passat molta gent encara era fora o descansava per festa major, revisem 
algunes informacions

             no.

Aquesta setmana:

Qui vulgui pot participar de l'Eucaristia de les 20h a Sant Esteve.

Tots els dilluns de 18.30 a 19.15h a la capella del Santíssim, s'exposarà. S'impartirà una petita 
meditació i es deixarà espai de silenci i pregària.

               confessionari de la capella del Santíssim.

           - a l'hivern entre setmana la capella del Santíssim s'escalfa amb estufes i la resta del temple 

3. SESSIONS DE FORMACIÓ I CONVIVÈNCIA PER A CATEQUISTES, FUTURS 
CATEQUISTES, EDUCADORS I PARES

ALGUNES NOTÍCIES-PROPOSTES

Ÿ Per saber a quin confessionari està el mossèn, mirar quins pilots (vermells o verds) són 
encesos -situats a l'entrada de la capella corresponent on és el confessionari-

            3. els diumenges sempre que sigui possible 10 minuts abans de les misses.

Des de fa temps algunes persones han demanat recuperar aquest espai de pregària privilegiat.

Dissabte 14 de setembre (matí), al Casal Borja de Sant Cugat.

            1. Abans de laudes-vespres i en acabar les misses de diari el mossèn es farà present al 

- Dilluns 9 de setembre: catequesi com a iniciació a la pregària (Mn. Carles Cahuana)

Les sessions són en horari de 20.45 a 22.15h.

En acabar la sessió s'oferirà un refresc amb un petit refrigeri a manera de sopar fred.

4. TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES

Gràcies per l'ajuda d'aquests anys!!!! De totes maneres no et deixarem en pau, mossèn: aquesta 
és la teva parròquia com a veí de Granollers i comptem amb tu per petits serveis que puguem 
menester...

Des de la parròquia de St Esteve s'organitzen al setembre 4 sessions per a catequistes d'infants. 

Les imparteixen l'actual Delegat de catequesi i els 2 delegats anteriors i una pedagoga.

2. CONFESSIONARIS I HORARIS DE CONFESSIONS

            2. Els dilluns a l'Exposició del Santíssim (que és de 18.30 a 19.15h), de 18.45 a 19h.

           - tenim en estudi un projecte de millora i alhora un nou servei a la capella del Crist d'Arimany. 

5. NOU MOMENT D'ESPIRITUALITAT: EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM ELS DILLUNS

Ÿ El nostre temple té 2 confessionaris. Un segueix al seu lloc, a la capella del Sagrat Cor. L'altre ha 
estat traslladat de la capella del Crist Gloriós a la Capella del Santíssim.

A les 19.10h es rebrà la benedicció. (a les 19.15h com es habitual es resarà el rosari davant de la 
Mare de Déu de Granollers i a les 19.45 vespres a l'altar major).

Ÿ Horaris confessions:

Creiem que pot ser una bona oferta de formació i un punt de trobada i coneixement mutu.

El Sr. Bisbe ha nomenat a Mn. Agustín Villalba adscrit per donar un cop de mà els dies de diari, en 
especial de dimarts i a dijous. A més és responsable de les parròquies de St. Vicenç (Gualba) i La 
Mare de Déu de l'Esperança (La Batllòria). Durant la setmana viurà a la parròquia de Fàtima.

1. UN NOU CURS AMB UN NOU ADSCRIT (Mn. Agustín) I UN GRAN AGRAÏMENT a Mn. 
ALEXANDRE

Per altra banda, Mn. Alexandre deixa de ser adscrit de Sant Esteve. Havent arribat a l'edat de 75 
anys el Sr. Bisbe li ha demanat se centri en les parròquies del Montseny, preparant també l'acollida 
d'un mossèn que s'ordenarà en breu i ajudarà els caps de setmana en aquelles parròquies.

UNA CRIDA  AL  VOLUNTARIAT

- Voluntariat Càritas: suport infantil a Sant Esteve en horari de dimarts entre les 17 i 19h o botiga 
arxiprestal RE-InTeGra; 1 o 2 hores a la setmana en horari de matí o tarda de dilluns a dissabte 
(dissabte tarda no)

- Catequesi (mirar horaris de catequesi a cada comunitat)

- Acollida

Qualsevol persona interessada dirigir-se al despatx parroquial (o en acabar les misses, a la sagristia.

- Presència al temple

- Secretaria (informatització de dades...)

- Manteniment/neteja

.

.

Les nostres parròquies tenen un gran nombre de voluntaris, especialment de Càritas. Però per 
repartir bé les tasques en caldrien més... Entre altres, us proposem alguns àmbits possibles:

a la Tardor...

ni fred, ni
calor!

reciclada o      novaRoba solidària
per a tots!!

@caritasreintegra

Carrer�Sant�Jaume,�34�-�Granollers
Diocesana

Arxiprestat

de Granollers

B o t i g a d e r o b a r e c i c l a d a
www.caritasreintegra.net

Excepcions, a la bo�ga RE-InTeGra: Roba novaRoba en perfecte estat neta i planxada
Horari: dilluns de 12 a 13h o de 17 a 18h a la bo�ga.

.

RECOLLIDA DE ROBA:
NO es recull roba ni a la bo�ga ni a les parròquies; cal depositar-la als contenidors de Càritas a Granollers situats a prop de parròquies: Carrer Maria 

Palau, 25 (P. Fà�ma) - Carrer Camí Romà, 2 (P. Franciscans) - Carrer Sant Jaume, 25 i Plaça Josep Maria Folch i Torres (P. Sant Esteve) -  Passeig Francesc 
Fàbregas (P. Sant Julià de Palou)

HORARI BOTIGA
MATINS

DE DIMARTS A DISSABTE DE 10 A 13.30H

TARDES

DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17 A 20H

DILLUNS DE 18.30 A 20H

També es pot ajudar fent dona�u econòmic (amb dret a deducció fiscal)

Si es volen sol·licitar ajudes per adquirir roba, dirigir-se els dilluns de 9.30 a 12h al punt 
arxiprestal d’acollida de Càritas als locals de la parròquia de Sant Esteve de Granollers.

Per ser voluntari, inscriure’s a una parròquia de l’arxiprestat o a la bo�ga.

Comprant a la xarxa de 
bo�gues de Càritas estem 
sostenint 77 llocs de treball 
de reinserció social que, per 
tu, recullen i preparen la roba 
en perfecte estat.

“No és el que 
compres, és 
per què ho 
compres!”
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