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PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE GRANOLLERS

Diumenge, dia 11 d’abril de 2021

I PARRÒQUIES DE: SANTA AGNÈS DE MALANYANES I
SANT JULIÀ DE PALOU - ESGLÉSIA SANT JOSEP OBRER DE CAN BASSA

@santestevegr #eltuitdestesteve

“Preguem perquè l'Esperit Sant susciti una nova primavera missionera per a
tots els batejats i enviats per l'Església de Crist." (Papa Francesc)
“Oremos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera
para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo.” (Papa Francisco)

Diumenge 11 d'abril: seguim celebrant la Pasqua amb bona música!
Missa de 12h amb acompanyament i concert a les 18h.

Divendres 16 d'abril: presentació de llibres
Una feligresa de st Esteve presenta dos nous llibres creats per ella. L'entrada és lliure.

PASQUA: RENOVACIÓ DEL NOSTRE BAPTISME
En alguna Missa al llarg de la Pasqua celebrarem el baptisme d'alguns infants per renovar el nostre baptisme
comunitàriament.
Diumenge 4 d'abril a les 12h es va celebrar un primer bateig.
El diumenge 18 d'abril a les 11h, quatre infants seran batejats i a les 19.15h, dos infants rebran aquest sagrament.
Participem activament per renovar la nostra condició del ﬁlls i ﬁlles de Déu!
COMENCEM LES PRIMERES COMUNIONS
Les comunions aquest any són en dissabte per no ampliar l'aforament a les misses dominicals.
Més de 70 infants rebran per primer cop la Comunió. Donem gràcies a Déu!
El primer dia és el dissabte 17 d'abril a les 11 i a les 12.30h.
TARDA DELS DILLUNS: tarda d'espiritualitat
Reprenem aquest espai de pregària tant especial...
- EXPOSICIÓ SANTÍSSIM: 18.30 a 19.15h
- ROSARI: 19.15h
- VESPRES: 19.45h
- MISSA PELS DIFUNTS: 20h
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA PARRÒQUIA
Seguim fent consciència de la necessitat de fer tots possible la sostenibilitat de la parròquia.
- A Sant Esteve:
1. Aportacions en el dia a dia quan es ve a pregar al temple parroquial
Ÿ en efectiu (ofrena espelmes, caixonets a les capelles...)
Ÿ amb targeta bancària, en els dos atrils de la parròquia situats a les portes principal i lateral (opció de
5€, 10€, 25€ i 45€)
2. Aportació dominical com una ofrena en comunió, a la col·lecta de la celebració de la Missa. Temporalment
per precaucions sanitàries la col·lecta és en acabar, al sortir del temple i amb dues modalitats: en efectiu o amb
els atrils per donatius amb targeta.
3. Donatiu en el despatx Parroquial (dimarts i divendres de 18 a 20h)
4. Donatiu per transferència bancària: IBAN: ES98 2100 0009 7302 0007 6492
BIC/ SWIFT CODE (necessari si es fa des de l'estranger): CAIXESBBXXX
5. Donatiu amb telèfon mòbil baixant l'aplicació del banc que un és usuari, cercant l'apartat donacions de
Bizum, amb l'identiﬁcador de la Parròquia: 00046
6. Subscripció per domiciliació bancària, esporàdica o periòdica. Aquesta segona opció dóna molta
estabilitat econòmica i la viabilitat de futurs projectes. Cal omplir el formulari; demanar-lo a secretaria.
AVANTATGES FISCALS PER ALMOÏNES AMB TARGETA, DONATIUS I SUBSCRIPCIONS
(sol.licitant voluntàriament certiﬁcat en el despatx parroquial. Si l'aportació s'ha fet amb targeta, transferència o mòbil s'ha d'aportar el
detall del dia i la quantitat de cada aportació). Els donatius a la parròquia poden desgravar ﬁns a un 75% en la quota de l'IRPF.

-A Santa Agnès, Sant Julià de Palou i St Josep de Can Bassa: a més de la col·lecta de Missa, dirigint-se a sagristia en
acabar la Missa o a despatx parroquial centralitzat a Sant Esteve.

***********

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 11: 9h: Maria MARCÓ ROVIRA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Manuel CUESTA, Noemí Teresa QUISPE ARROYO, Juan FLORES
CHAMBI, Félix COCHINI FLORES, Demetrio MUÑOZ - 12h: (PEL POBLE) - 19:15h.: Pilar ROQUET. Dilluns 12: 20h: Pilar ROQUET, Mercè RIUDOR.
Difunts: Anunciación IRANZO GIMENO (99a), Assumpció GASSÓ FARRÀS (99a). Dimarts 13: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: 1r Aniv.
Enriqueta GIMÉNEZ VICENTE. Dimecres 14: 9h: Germanes VEDRUNA - Dijous 15: 9h: Josep SERRA TOMAS. Divendres 16: 9h: Difunts Família
TORRENTS-ARNALDICH.

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)
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)
Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com
Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com
Trobareu les informacions d'intencions pels difunts, sobre els batejos i casaments penjats a les cartelleres i a l'adreça de Twitter
(@santestevegr)
.

Misses:
Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h (dimarts 20h en castellà)
Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano) / 12h (català) / 19.15h (català)
.

Ÿ

Sant Julià de Palou
Temple parroquial: Dissabtes 18h (català) / Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabtes 18.30h (castellano)

.

Ÿ

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

