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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
"Treballar junts per viure l'hospitalitat ecumènica, de cap manera especial cap aquells les vides són
més vulnerables, ens farà a tots cristians - protestants, ortodoxos, catòlics, a tots - millors éssers
humans, millors deixebles i un poble cristià més unit".
(Papa Francesc, Setmana de la Unitat - gener 2020-)

Diumenge, dia 17 de gener de 2021

"Trabajar juntos para vivir la hospitalidad ecuménica, en modo especial hacia aquellos cuyas vidas
son más vulnerables, nos hará a todos cristianos – protestantes, ortodoxos, católicos, a todos mejores seres humanos, mejores discípulos y un pueblo cristiano más unido". ”
(Francisco, Semana de la Unidad - Enero 2020-)

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS: 18 al 25 de gener
Es tindrà present cada dia a les misses. Una bona manera d’iniciar-la es participant en el concert
del Messies de Haendel.

FESTA DE SANT AGNÈS DE MALANYANES: diumenge 17 de gener
Aquest diumenge se celebra la Missa a les 12.15h. En acabar es plantaran els xiprers que han
decorat el pessebre tot el Nadal i l'arbre de Nadal.
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AVÍS MISSA DIÀRIA DE VESPRE DE DURANT LA SETMANA
Fins ara es celebra el dilluns (difunts), dimarts i divendres a les 20h.
A partir d'aquest setmana s'anul·la la Missa de dimarts nit. La de dijous es manté i tindrà una ﬁnalitat de celebració de
grups parroquials i una ﬁnalitat catequètica i per a grups de catequesi.
Aquest dijous serà Missa d'acció de gràcies de catequistes.
Així l'horari de celebracions es:
MISSA:
Laudes: De dimarts a diumenge a les 8.45h
Diària:
Vespres: Dilluns, dijous, dissabte i diumenge 15'
Dilluns a les 20h (Missa exequial difunts)
abans de les misses del vespre.
Excepcionalment dissabte i diumenge es poden anul.lar si hi ha
Dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 9h
Dijous a les 9 i a les 20h (Acció gràcies grups i catequesi infants) trobada formativa i Missa famílies de catequesi.
Confessions: Demanar a la sagristia, abans o
Cap de setmana:
després de les misses.
Dissabte a les 20h (vespertina)
Exposició del Santíssim: Dilluns de 18.30 a 19.15h.
Diumenge a les 9h, 11h (castellano),
Rosari per les famílies: Dilluns 19.15h.
12h i 19.15h
Intencions per a aniversari de difunts a totes les misses excepte el dijous a les 20h. i el diumenge a les 12h
COL·LECTA DOMINICAL
Des de l'inici de la pandèmia la col·lecta de les misses es recull a la sortida. Voluntaris es posen amb una panera a les
portes. Però degut a la situació de la pandèmia aquests diumenges demanem que poseu la vostra aportació en les
caixetes, en efectiu o amb la possibilitat de targeta. Al sortir seguirem posant el gel un cop feta l'aportació.
LECTORS DE MISSA
Mica en mica es va ampliant aquest servei. La normativa de la pandèmia demana rebaixar l'edat dels lectors i altres
serveis sempre que sigui possible. Qui ja està fent aquest servei o qui el vulgui fer demanem us dirigiu als monitors de
Missa aquest cap de setmana i el proper i faciliteu unes dades: Nom i cognoms, telèfon i data naixement.
Anirem confeccionant un llistat i així un pot participar de qualsevol Missa dels caps de setmana i el monitor anirà
repartint el servei.
La intenció és el dijous 28 de gener -dins de la Setmana de la Bíblia- trobar-nos a Missa de 20h. i a les 19.30h es fara
reunio p er donar unes indicacions aquest servei.
NOU GRUP D'ADOLESCENTS/CONFIRMACIÓ
Si has nascut el 2005 o 2006 és el moment de formar part d'aquest grup. És obert a conﬁrmats i no conﬁrmats.
Si un no està batejat o conﬁrmat o no ha rebut la Comunió se´l prepara.
L'horari és divendres de 18.30 a 19.30h. Cal inscriure's a secretaria. Serà on-line ﬁns que la normativa permeti les
reunions.
Si algú no pot en aquest horari, es pot inscriure i s'oferirà una alternativa.
MESSIES DE HÄNDEL
La parròquia cedeix el seu espai per fer possible aquest esdeveniment i ser acompanyat amb els dos orgues; és un
concert de música sacra fet amb Cor i músics de la ciutat i gestionat per Teatre Auditori (les entrades s'han d'adquirir a
Teatre Auditori). Forma part dins del Cicle de Fundació Música Sacra.
A més, internament vol ser un acte d'inici de la V Setmana de la Bíblia, que té lloc del 24 al 29 de gener.

***********

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 17: 9h: Núria ROCA FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET-GUIX. - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 18: 20h: Esposos Maria MARGALEF i Jesús
TRICAS, Josefa PUNTÍ BIGAS, Angelina PUJAL ESPINASA. Difunts: Magda BORRÀS BOQUERAS (87a) Joan GARRIGA GIBERT (71a). Dimarts 19: 9h:
Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: Família DIUMARÓ-VILA, Vicenç BALAGUER. Dimecres 20: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 22: 9h: Josep
BELLAVISTA i Eulàlia PUJADAS. Dissabte 23: 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
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)

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

