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Diumenge, dia 13 de juny de 2021

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

"Dono gràcies a Déu pel seu amor, per la seva gràcia al llarg d’aquests disset anys de 
pelegrinatge a Terrassa. Gràcies a tota la família diocesana, per la vida i la missió que hem 

compartit. Heu estat un autèntic regal del Senyor. A reveure!"

Darrer tuit del qui ha estat el nostre Bisbe fins aquest dissabte 12 de juny:

Último tuit del que ha sido nuestro Obispo hasta este sábado 12 de junio:
“Doy gracias a Dios por su amor, por su gracia a lo largo de estos diecisiete años de 

peregrinación en Terrassa. Gracias a toda la familia diocesana, por la vida y la misión que hemos 
compartido. Ha sido un auténtico regalo del Señor. Hasta la vista! "

VOLUNTARIAT I PINZELLADES DE MÚSICA, TEATRE I IDIOMES

Aprendrem a anar pel món amb empatia i generositat!
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Organitza:

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 1

INSCRIPCIONS:

75€

*PREU:

(cal portar: fotocòpia del llibre de família, carnet de 
vacunes i foto de carnet)

als locals de Sant Esteve

Dimarts i divendres a partir del 15 de 
juny de 18 a 19h

Possibilitat de beca (Càritas Sant Esteve)

(dimarts i divendres de 18 a 20h)
Telèfon: 938 70 03 24

E-mail: estiuambproposta@gmail.com

+ INFO:

Tres setmanes d’iniciació al voluntariat combinat amb música (cant i 
introducció a la guitarra), expressió corporal (teatre, balls del món i 
esports) i un tastet d’idiomes (anglès, francès, italià i japonès) amb  
professors nadius o titulats.

La  millora de la pandèmia ha facilitat la oferta de molts casals per a infants. 
Com a  servei la parròquia aquest any ens dirigim a adolescents i joves.

(Nascuts a partir de 2008 f ins a 18 anys)

del 28 de juny al 15 de juliol (de dilluns a dijous)

PROPOSTA ESTEV@ D’ESTIU
3 SETMANES PER A ADOLESCENTS I JOVES

de 17 a 21h
i l’última setmana ampliació opcional als matins de 10 a 13.30h

(amb voluntariat i altres activitats. Algun dia de 10 a 21h per excursió o similar)

Col·labora:

Associació
Causa Nostrae Laetitiae

la causa 
www.lacausa.info



Animeu a passar i comprar alguna cosa!

Tant la Botiga de Càritas Re-InTeGra com la Llibreria Santa Anna compartiran a la Plaça de la 
Caserna una parada.

El proper dissabte se celebra aquesta tradicional diada.
DISSABTE 19: BOTIGUES AL CARRER

Perdoneu les molèsties.
Per aquesta raó la Missa habitual de dissabte a les 18h es celebrarà el diumenge 20 a les 10h. 

El proper cap de setmana té lloc l'enregistrament d'un disc de música sacra del renaixement a 
càrrec del Cor de Cambra de Granollers i el prestigiós director Marco Antonio García de Paz.

SANT JULIÀ DE PALOU: Canvi excepcional horari Missa cap de setmana

Desitgem el millor a Mons Josep Angel en aquest nou servei a l'Església.

Mn Josep Monfort, el nostre rector, com a Vicari Episcopal de la zona pastoral del Vallès Oriental 
ha concelebrat junt amb la resta del Consell de Govern de la diòcesi de Terrassa.

Mons. Saiz Meneses ha pres possessió de l'arxidiòcesi de Sevilla aquest dissabte a les 11h a la 
Catedral Metropolitana de Sevilla.

SEVILLA TÉ UN GRAN ARQUEBISBE DES D'AQUEST DISSABTE

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)

Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com

Ÿ Sant Julià de Palou 

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

Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com

.

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

Misses:

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

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

Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (català)
Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

.

Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h (dimarts 20h en castellà)

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

Dissabte 12: 20h: Aniv. Francisco VENTURA TAULATS. Diumenge 13: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Dolores AGUDO VICENTE, Luz 
Amparo JAROMILLO, Zeneida LOZANO, Juan de Dios PÉREZ, Miguel Antonio GÓMEZ -  12h: (PEL POBLE) - 19.15h: Antoni BURGUÉS i el 
seu fill TONI. Dimarts 15: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: Carme CAMPS i Enric CAMPS, Carmeta ROS. Dimecres 16: 9h: 
Germanes VEDRUNA, Julita VILA TERRICABRES. Divendres 18: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.  Dissabte 19: 9h: Aniv. 
Pepita BENEZET, Aniv. Joan (Neòfit).

MISSES DE DIFUNTS:
***********

UN GRAN DIA DE CORPUS!
El passat dissabte gràcies a la bona feina de molts 
voluntaris i de les corals vàrem gaudir d'un gran dia 
de Corpus. A més la Caritat unida a la música va 
fer-se present amb un gran concert el diumenge a 
la tarda. Donem gràcies a Déu!
En el proper full indicarem el recollit per a Càritas.

MARTÍ TRIQUELL GARRELL REP L'ACOLITAT
El dimarts 8 de juny Mons. Salvador Cristau instituí acòlit el seminarista 
Martí Triquell en el Seminari diocesà a Valldoreix.
Martí és un jove de sant Esteve que va sentir la crida de Déu al 
sacerdoci ara fa 6 anys i si Déu vol aviat rebrà el diaconat. Ens unim a 
l'alegria de la seva família, membres actius de la parròquia,  en aquest 
pas tan important.
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