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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

L'ajuda mútua entre països en realitat acaba beneﬁciant a tots. Un pais que progressa des de la seva
original substrat cultural és un tresor per a tota la humanitat. Necessitem desenvolupar aquesta
consciència que avui o ens salvem tots o no se salva ningú”.
(Exhortació Papa Francesc Fratelli Tutti)

Diumenge, dia 18 d’octubre de 2020

“La ayuda mutua entre países en realidad termina beneﬁciando a todos. Un país que progresa desde
su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta
consciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie.”
(Exhortación Papa Francesc Fratelli Tutti)

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

Curs 2020-21

Informacions noves inscripcions a Sant Esteve de Granollers (adaptades a la situació de pandèmia)

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@)

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.

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.

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

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)

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)

CORALS DE PUERI CANTORES DE LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
Animem a totes les edats a inscriure´s! Gràcies a les sales amples que tenim podem oferir aquest servei amb totes les
mesures higièniques pertinents.
Quotes anuals: 150€

Coral Infantil SOL IXENT
De 3r primària ﬁns a 2n d'ESO (divendres 19.30h a 20.30h)

Coral de Joves ALBADA
A partir de 3r d’ESO (divendres de 20.30 a 22.15h)

Possibilitat de fraccionar la quota en 4 pagaments (excepte Sol
Ixent-petits- que es pot fraccionar en dos).
Totes les corals estan dirigides per professionals i amb els
instruments i mitjans tècnics adients, és per això que es fa necessari
pagar una quota de participació (possibilitat de beques i descomptes
per a germans).

Coral d’adults COR ROGENT
Divendres de 19.15 a 20.30h

Més informació: al despatx parroquial o uns minuts abans de començar l'assaig.

INICI PROPOSTA ESTEV@
Aquest divendres comencem de nou aquesta proposta per a infants de 5è a 2n d'ESO. Està destinada en
un format especial als qui ja han rebut la Comunió i també a aquells que l'han de rebre o batejar-se.
DARRERA CELEBRACIONS DE PRIMERES COMUNIONS: diumenge 25 octubre, 12h.
Degut al conﬁnament de 4 infants celebrarem una Missa extra de comunions. Sent un grup reduït, rebran
la Comunió dins de la Missa de 12h.
Demanem als feligresos habituals que no hi falteu ja que sou la comunitat estable d'acollida i ocupeu
siusplau els bancs de la banda esquerra (es a dir entrant mirant a l'altar, els bancs que ocupen la banda
esquerra del passadís central).

PRIMERA TROBADA DE FAMÍLIES D’INFANTS NOUS DE CATEQUESI: diumenge 25, 18h.
Aquest any el primer curs de catequesi d'infants s'imparteix on-line i un cop al més les famílies es trobaran
de 18 a 19h i a les 19.15h compartirem l'Eucaristia.
Demanem als feligresos habituals que no hi falteu ja que sou la comunitat estable d'acollida i ocupeu
siusplau els bancs de la banda esquerra (es a dir entrant mirant a l'altar, els bancs que ocupen la banda
esquerra del passadís central).
GRUP D'APROFUNDIMENT VIDA CREIXENT
El proper divendres de 9.30 a 10.30h a la Sala Pax.
A les 9h, Missa voluntària a la capella del Santíssim.

INFORMACIÓ DE
SANT JULIÀ DE PALOU
I SANT JOSEP DE CAN BASSA
Dissabte 24 d'octubre a les 12.30h bateig
de Gala.

DOMUND: “AQUÍ EM TENS, ENVIA’M-HI”
Aquest cap de setmana tota la col·lecta serà destinada a
missions.

BANC DE SANG: UN COMPROMÍS DE LA
NOSTRA COMUNITAT
Degut a la situació de pandèmia el banc de
sang ens ve demanant des del mes de març
poder fer servir mensualment la sala
d'arqueologia per les seves dimensions i
ubicació a la ciutat. Des del mes de març,
ﬁns i tot en ple conﬁnament, ens hem
compromès en aquesta ajuda...
El proper dilluns 26 d'octubre tenim
campanya.
Qui vulgui donar sang s'ha d'inscriure
prèviament al web: donarsang.gencat.cat

***********

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 17: 20h: Margarita TRAMUNT BACH i Joan GUITET GIBERT. Diumenge 18: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Esposos Josep SINGLA i
Mª Carme COMA - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: Aniv.Esposos DOMÈNEC i ASSUMPCIÓ, Aniv. Antoni BRUGUÉS. Dilluns 19: 20h: Família DIUMARÓVILA, 1er. Aniv. Pepita MAYNOU RIERA. Difunts: Maria Encarnación ÁVILA GARCIA (58a), Jordi AMBRÓS RIERA (82a), José RUIZ FERNÁNDEZ
(84a), Elvira CABRESPINA GRAELL (83a), Joseﬁna de DIOS SURÓS (97a). Dimarts 20: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX – 20h: Salvador BORRÀS
BELLAVISTA. Dimecres 21: 9h: Germanes VEDRUNA, Aniv. René LOVICHI, Andreu MELENCHÓN i MOLINA. Divendres 23: 9h: Núria TORRENTS
ARNALDICH I FAMILIA.

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

.

Ÿ

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

