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Diumenge, dia 18 d’abril 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

“Incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza, porque sabe que todo orante 
tiene un aliado más fuerte que ella: el Señor Resucitado.” (Papa Francisco)

“Fins i tot la mort tremola quan un cristià resa, perquè sap que tot orant té un aliat 
més fort que ella: el Senyor Ressuscitat." (Papa Francesc)

El dissabte 17 d'abril de 2021 a les 12h la Santa Seu ha fet públic que el Papa Francesc ha nomenat Mons. 
José Ángel Saiz Meneses arquebisbe de Sevilla.

Des d’aquí volem felicitar pel seu nou nomenament al que fins ara ha estat el nostre bisbe i encomanem la 
seva tasca al servei de l’Església.

Fins a la seva presa de possessió com a arquebisbe de Sevilla, prevista per al dissabte 12 de juny, serà 
Administrador diocesà de Terrassa.

Mons. José Ángel Saiz Meneses ha estat nomenat arquebisbe de Sevilla

El sr. bisbe dirigeix unes emotives apraules a tots els diocesans les podeu trobar al twitter @santestevegr 
o a https://www.bisbatdeterrassa.org/2021-04-17-paraules-de-comiat.pdf

Per compres

superiors a 25€,

una rosa
de regal

Sant Jordi’21
Divendres 23 d’abril de 10 a 21h

Plaça de la Caserna
(Davant de la botiga)

de 12h a 13h: Eliseta Escobairó i Boix: 
“Els animals contra el coronavirus” i 

“Jocs de la meva infantesa”
d’Editorial Alpina

Signatura de llibres:

de 17h a 18h: P. Rodolf Puigdollers: 
“La paraula es va fer imatge. Jesús en l'art”
Edicions CPL

de 18h a 19h: Jorge Rodríguez i Ariza
“Speculum Quaerendi.
Discusiones y confesiones sobre Arte Sagrado y Modernidad.”

I podràs adquirir
el regal solidari
en favor de

Arxiprestat de Granollers

Altres actes a l’abril:

Dimecres 21 d’abril a les 19h
a l’església de Sta. Maria del Jaire
Presentació del llibre:
“La Paraula es va fer imatge.  Jesús en l’art”
del P. Rodolf Puigdollers Noblom

Divendres 16 d’abril a les 19h a la sala Sant Esteve de la
Parròquia de St Esteve Granollers
Presentació dels llibres:
“Els animals contra el coronavirus” i “Jocs de la meva infantesa”
d’Eliseta Escobairó Boix

peluix
+rosa

8€

Editat per Filum Perennis

LLIBRERIA SANTA ANNA
LLIBRES D’ESPIRITUALITAT I PENSAMENT

& ARTICLES RELIGIOSOS I MONÀSTICS

@stannallibreria



         Cel·la 6           235€        135€

MISSA FAMILIAR: DIUMENGE 25 D’ABRIL A LES 12H 

Més informació i inscripcions: al despatx parroquial o trucant al 676.46.24.52 (Marc)

Celebrem 90 anys ja que el curs passat no vàrem poder fer-la. Tant els qui aniran a la Romeria com tota la 
comunitat som cridats a participar de la Missa en honor de la Mare de Déu de Montserrat el dimarts 27 d'abril a les 
20h al temple parroquial. Acompanyaran els cants les corals de la parròquia.

.

.

Allotjament:
• Opcions de dies:
        - 3 dies/ 2 nits  (entrar divendres 30 d'abril a partir  de les 13h i sortir diumenge 2  de maig a les 18h)

        - Abat Marcet (més apartament que cel·la)  

        - 2 dies/1 nits (entrar dissabte 1 de maig a partir de  les 13h i sortir com a màxim el diumenge 2 de maig a les 
18h)

      - Abat Oliba (cel·les més senzilles i en lliteres). En totes hi ha cuineta , material cuina i material dormir.

• Tipus de cel·les:

Cost:
.

.

D'activitats a l'interior només es faran els Vespres del dissabte i la Conventual del diumenge , on des de pastoral 
de l'Abadia i per llista prèvia amb Noms, DNI i telèfon, entrarem amb un tiquet  i l'altra activitat a l'interior serà, la 
Vetlla del dissabte a la nit a la basílica , només per la nostra Romeria.

.

         Cel·la 4           170€        105€

         Cel·la 4            230€       160€

• Abat Oliba          3 dies      2 dies 

• Abat Marcet        3 dies      2 dies
         Cel·la 2            120€        85€

Són convocats els grups de Mª Glòria i Carme.

Com hem anat fent, per complir la normativa no es fan convocatòries de les famílies de catequesi de manera 
general. Es convoca un o dos grups determinats (màxim de 20 famílies) a una Missa concreta. Els pares seuen  
als bancs davant de la MdD de Granollers i els infants al presbiteri.

Una romeria de mínims però al mateix temps de bàsics sota el lema d'enguany de l'Abadia; Sou feliç, Verge Maria.
La proposta per aquest any serà viscuda principalment amb la bombolla habitual en quan a cel·les i com que la 
majoria d'actes seran fets a l'exterior amb la distància pertinent, mascareta i mínim contacte entre bombolles.

Del divendres 30 d'abril al diumenge 2 de maig 2021
Us indiquem la proposta de romeria. No és del tot segur que es pugui realitzar, però qui s'animi tenim disponibilitat 
de cel·les.

ROMERIA A MONTSERRAT I MISSA EN HONOR A LA MARE DE DÉU

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

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 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)

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

.

.

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

Misses:

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

Ÿ Sant Julià de Palou 

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

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

.

ALTRES CELEBRACIONS:

Diumenge 18: 9h: Núria ROCA FÀBREGA, Maria MARCÓ ROVIRA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 19: 20h: 5è. 
Aniv. Juana SANZ TORREGO, Ramón NAVARRO, Pedro PÉREZ, Carolina MARÍN, Rosario PÉREZ, Antonio CLEMENTE. Difunts: Francesc SERRAT 
SALVADÓ (87a). Dimarts 20: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 2: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 22: 20h: Pilar ARNAU VIDAL. 
Divendres 23: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

Diumenge dia 18 d'abril a les 11h es bategen la Nerea AGUILERA PINTO, la Claudia CALVO MORA, la Sofia LÓPEZ OJEDA, Alexis Haly TERCEROS 
ARIAS.
Diumenge dia 18 d'abril a les 19.15h es bategen l'Aynara OCAÑA TORRES i l'Aylin Xaiane RIVAS VILLCA.

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