Full informatiu nº 2.069

PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE GRANOLLERS

Diumenge, dia 16 de maig de 2021

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

@santestevegr #eltuitdestesteve
“La solemnitat de l’Ascensió orienta la nostra mirada cap amunt, més enllà de les coses terrenals.
Al mateix temps, ens recorda la missió que el Senyor ens ha conﬁat aquí a la Terra. Que l'Esperit
Sant ens guiï en la bona batalla que hem de combatre." (Papa Francesc)
“La solemnidad de la Ascensión orienta nuestra mirada hacia lo alto, más allá de las cosas
terrenas. Al mismo tiempo, nos recuerda la misión que el Señor nos ha conﬁado aquí en la Tierra.
Que el Espíritu Santo nos guíe en la buena batalla que debemos combatir.
” (Papa Francisco)

Marca la X a favor de l'Església en la teva declaració de la renda
Encara som dins la campanya de la renda, encara sou a temps de marcar la X a favor de l'Església.
És un gest que no costa gens i ajuda molt. Vosaltres mateixos o el vostre gestor podeu fer aquest
gest. Recordeu que podeu modiﬁcar el vostre esborrany en qualsevol moment per a marcar la
casella si encara no ho heu fet. Us continuem animant a marcar la casella a favor de l'Església, ja que
totes les activitats que desenvolupem necessiten un ﬁnançament que es pot obtenir en bona part
amb els diners rebuts a través de la declaració de la renda dels ﬁdels.
Marcar la casella no implica res més que ajudar altres persones que ho necessiten. Recordeu que no
pagueu més impostos ni us retornen menys diners. Col·laborar amb l'Església a tirar endavant tots
aquests projectes i ajudes socials està a les vostres mans. Escolliu a què voleu destinar els vostres
impostos! Marcar la X val molt i no costa res! Perquè rere cada X hi ha una història!
Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta
Todavía estamos dentro de la campaña de la renta, todavía estamos a tiempo de marcar la X a favor
de la Iglesia. Es un gesto que no cuesta nada y ayuda mucho. Uno mismo o el gestor puede hacer
este gesto. Recordad que podéis modiﬁcar vuestro borrador en cualquier momento para marcarla
casilla si todavía no lo habéis hecho. Os continuamos animando a marcar la casilla a favor de la
Iglesia, puesto que todas las actividades que desarrollamos necesitan una ﬁnanciación que se
puede obtener en buena parte con el dinero recibido a través de la declaración de la renta de los
ﬁeles.
Marcar la casilla no implica nada más que ayudar otras persones que lo necesitan. Recordad que no
pagáis más impuestos ni os devuelven menos dinero. Colaborar con la Iglesia a salir adelante todos
estos proyectos y ajudas sociales está en vuestras manos. Escoged a que queréis destinar vuestros
impuestos! Marcar la X vale mucho y no cuesta nada ! Porque detrás de cada X hay una historia!
MES DE MAIG, MES DE MARIA: PREGÀRIA A MARIA ABANS DE LES MISSES DE CAP DE
SETMANA I ROSARI
A missa d'11h, deu minuts abans tindrem un moment de pregària a Maria. A la resta de misses, un
minut abans de començar invocarem a Maria.
Tots els dilluns a les 19.15h res del Rosari.
RECORDATORI: CRIDA PER OMPLIR HORARIS EQUIP VOLUNTARIS TEMPLE PARROQUIAL
La nostra parròquia és una de les poques que està oberta tot el dia cada dia (excepte el migdia).
L'horari habitual és de 8.30 a 13h i 17 a 20.45h.
Mai hem tingut ensurts importants, però sí que és necessari tenir un equip que, per torns, fer servei
d'acollida i vigilància.
Són 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
diumenges que només cal de 18 a 19h). És un servei a l'abast de tothom.
Ja tenim la graella quasi plena però falten alguns torns. Cal apuntar-se a sagristia en acabar les
misses o a secretaria per omplir-la totalment.
,

HORES QUE ES NECESSITEN VOLUNTARIS: Dimarts d'11 a 12h / Dimecres de 17 a 18h / Dijous
de 18 a 19h / Divendres de 12 a 13h / Divendres de 17 a 18h / Dissabte de 11 a 12h / Dissabte de 12 a
13h / Dissabte de 18 a 19h / Diumenge de 18 a 19h.
Un gran gràcies!!!!

QUART DISSABTE DE PRIMERA COMUNIÓ: 22 DE MAIG
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 dissabte 22 de maig a les 12.30h, el grup de la Mercè.
CONFESIONES EL 23 DE MAYO DE 10.15 A 10.45H
Especialmente para los feligreses de Misa de 11h el próximo domingo habrá este servicio para
prepararse bien la Misa de Pentecostés.
Recordeu que un es pot confessar abans de la resta de misses de tota la setmana.
MISSES AMB INFANTS DE 1R ANY: DIUMENGE 23 DE MAIG
Aquest any estem convidant a Sant Esteve a Missa diària per petits grups a famílies de 1r any de
catequesi. O a Missa dominical a St Julià (dissabte 18h) o sta Agnès (diumenge 12.15h).
Normalment a Sant Esleve és a les 20h dimarts (en castellà) i dijous.
Però aquesta setmana convoquem a Missa dominical el diumenge 23, dia de Pentecosta:
- a les 11h grup de castellà
- a les 19.15h els 3 grups de català
EQUIP D’ANIMACIÓ EVANGELITZADORA (EAE)
Seguint el Pla Pastoral diocesà s'ha creat aquest equip. El composen 6 membres (6 per seguir la
normativa de reunions per la pandèmia). Es reuneix quinzenalment dilluns de 20.45 a 22h.
Vol donar pistes al Consell Pastoral per la revitalització pastoral.
Reunió dilluns 17 de maig de 20.45 a 22h.
GRUP DE FORMACIÓ PER A SAGRAMENTS D’INICIACIÓ I FORMACIÓ PER A ADULTS
(dimarts de 20 a 21.15h)
El formen adults que han de rebre algun sagrament (bateig-comunió-conﬁrmació) o que l'han rebut
aquests darrers anys i volen seguir formació.
Ens reunim a les 20h amb la missa i a la mateixa capella es fa la formació de 20. 30 a 21.15h.
Si algú vol participar cal inscriure´s a secretaria.
GRUP DE JOVES NASCUTS 2003 I 2004 ( i preparació a sagraments d'iniciació si cal):
diumenge 16 de maig de 18 a 19h.
La pastoral de joves es distribueix per grups d'edats. Cada 2 o 3 setmanes segons calendari es
reuneix aquest grup d'edat
Es obert si algú es vol afegir.

***********
MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 15: 20h: 1er. Aniv. Juana MUÑOZ LECHADO. Diumenge 16: 9h: Juan Maria IMAZ - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Luzdina
GARCIA PÉREZ - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 17: 20h: Difunts: Mercè SOLEY PUIG (87a). Dimarts 18: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX.
Dimecres 19: 9h: Germanes VEDRUNA, Difunts Família DIUMARÓ-VILA. Divendres 21: 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)

