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Diumenge, dia 11 d’octubre 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

(Exhortació Papa Francesc Fratelli Tutti)

(Exhortación Papa Francesc Fratelli Tutti)

“Si s'accepta el gran principi dels drets que brollen de sol fet de posseir la inalienable dignitat humana, 
és possible acceptar el desafiament de somiar i pensar en una altra humanitat. És possible anhelar un 

planeta que asseguri terra, sostre i feina per a tots ".

“Si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable 
dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible 

anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos”.

Informacions noves inscripcions a Sant Esteve de Granollers

Curs 2020-21

(adaptades a la situació de pandèmia)

CATEQUESI DE COMUNIÓ I/O CONTINUÏTAT
CATEQUESI D'ADOLESCENTS-CONFIRMACIÓ I GRUPS DE JOVES I ADULTS

3r o 4t de primària - que no hagi cursat 1r any
(en cas de cursar 5è de primària fins a 2n d’eso, es fa fels divendres a *Proposta Estev@)

Els divendres de 17.15 a 19h

17.15h Acollida amb activitats lúdiques (i espai per a prendre el propi berenar, si cal)
17.45h Tallers educatius i d'expressió
18.15h Estona de reflexió/formació

AMPLIACIÓ DATES INSCRIPCIONS:
Els dimarts i divendres d’octubre de 18 a 20h. Data límit: 23 octubre
Inscripció*: 20€ + llibre (cal portar fotografia de carnet) 

5è de primària a 2n d’ESO - Proposta Estev@
Per a infants que han rebut la comunió o que s’han de preparar per batejar-se o rebre la comunió cursant 5è curs o més.
Presencial i setmanal.

I a partir de nascuts el 2006: CATEQUESI CONFIRMACIÓ I GRUPS ADOLESCENTS-JOVES-ADULTS
Pels que es volen confirmar (i batejar i/o comunió en cas de no haver rebut aquests sagraments) o seguir rebent formació.
Informació, horaris i dies en el moment de la inscripció (fins a 18 anys preferentment divendres nit)

Degut a la situació de pandèmia, aquest any proposem la combinació de trobades presencials mensuals 
complementades amb material online per treballar quinzenalment a casa. A més, les últimes tres setmanes de curs es farà 
classe presencial amb la finalitat de crear els grups per al curs 2021-22.

CELEBRACIONS DE PRIMERES COMUNIONS:
Dilluns 12 d’octubre a les 11h i a les 12.30h || Dissabte 17 d’octubre a les 11h, 12.30h i 17h.
(a més de les ja celebrades dissabte 10 a les 12h i a les 17h).

DILLUNS 12 D’OCTUBRE - MARE DE DÉU DEL PILAR NO ES CELEBRA LA MISSA DE 20H

Tots som necessaris.

Es pot participar de misses de comunions a les 11h (català) o a les 12.30h (castellano).

Mai hem tingut ensurts importants, però sí que caldria tenir un equip que, per torns, féssim servei d'acollida 
i vigilància.
Serien torns d'una hora un dia de la setmana a escollir horari de 9.30 a 13h i de 17 a 19.30h (excepte els 
dijous que també és obert als migdies i els diumenges que només cal de 18 a 19h). 

Ja tenim la graella per apuntar-se a sagristia en acabar les misses o a secretaria (Coordinador: Neftalí 
Guzmán).

Un gran gràcies!!!!

És un servei a l'abast de tothom.

CRIDA PER CREACIÓ EQUIP VOLUNTARIS TEMPLE PARROQUIAL
La nostra parròquia és una de les poquíssimes a la diòcesi que està oberta tot el dia cada dia (excepte el 
migdia, menys dijous que resta oberta). L'horari habitual és de 8.30 a 13h i 17 a 20.45h.



.

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

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

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

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)

Ÿ Sant Julià de Palou:

Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (català)
.

Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h
Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

Misses:
.

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

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 11: 9h:Núria ROCA FÀBREGA. - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Família MARTINEZ–PADILLA, Agustí ENTRENA - 12h: (PEL 
POBLE) -19.15h: Herman PARADA ARAMBELL. Dimarts 13h: Difunts Família CALMET – GUIX. Dimecres 14: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 15: 
9h: Teresa ROCA CAMPS, Josep MªRIERA CARBÓ - 20h: Teresa FERRER PUIGPEY. Divendres 16: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

DOMUND: “AQUÍ EM TENS, ENVIA’M-HI”
El cap de setmana del 17-18 d’octubre pregària i col·lecta 
per les missions a totes les misses.

***********

INFORMACIÓ DE
SANT JULIÀ DE PALOU

I SANT JOSEP DE CAN BASSA

SORTEIG
 DENADAL

PARRÒQUIA

SANT ESTEVE DE GRANOLLERS

87219
Butlleta: 5€ 

Inclou 1€ de donatiu per a ajudes socials o

l’acondicionament i millora dels espais

per projectes socials*

sorteig de la loteria del 22 de desembre de 2020

Es poden adquirir en horari de despatx parroquial,
a la sagristia en acabar les misses

o a qualsevol voluntari de la parròquia.
Per demanar o entregar talonaris, els dijous de 19 a 20h.

* Si vols col·laborar com a voluntari, dirigeix-te al despatx parroquial:
dimarts i divendres de 18 a 20h.

Pressupost: 1089€.

- Arranjament dipòsit i bomba aigua que 
alimenta cementiri i temple.

Tot donatiu serà de gran ajuda...

INFORMACIÓ DE
SANTA AGNÈS DE MALANYANES

- Diumenge 18 d'octubre a Missa de 
12.15h: Primera Comunió de Carlota 
Gómez Vila.

-Arranjament d’un sector de nínxols del 
cementiri.
Pressupost: 940,27€.
Tot donatiu serà de gran ajuda...

@stagnesmalanyanes

Tant el prevere com el penitent han de dur marcareta.

Aquest mesos per confessar s'ha fet servir la primera sala de la sagristia.
CONFESSIONARIS DE SANT ESTEVE  ADAPTATS MESURES HIGIÈNIQUES

Des d'aquest cap de setmana ja usem els confessionaris (capella del Santíssim i capella Sagrat Cor). 
S'han posat mampares de metacrilat i gel hidroalcòhic. 

En tot cas sempre es pot anar a la sagristia abans o després de misses a demanar confessió.

Sempre que sigui possible abans de les misses un mossèn serà al confessionari. Mireu el llum verd o 
vermell per saber el confessionari on és (verd disponible, vermell hi ha un penitent).
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