
Apuntar-se a sagristia.
Hem de completar la graella per fer un bon servei.
Seguim demanant aquest servei.
VOLUNTARIS PER A ACOLLIDA I SUPERVISIÓ AL TEMPLE(1 HORA, 1 DIA A LA SETMANA)

Hem indicat algun punts on no podem seure, però segons l'assistència habitual podem seguir les nostres 
celebracions correctament.

Seguint les normes prescrites els nostres temples poden celebrar la Missa amb una assistència del 30%.
CELEBRACIÓ DE L'EUCARISTIA AMB NORMALITAT COMPLINT NORMATIVA

1. A totes les misses d'aquest cap de setmana, en acabar la Missa preguem junts pels nostres difunts.
PREGUEM PELS NOSTRES DIFUNTS

- Anul.lació de la pregària als cementiris. Totes les pregàries en el temple en acabar la Missa -
2. Dilluns 2 de noviembre, a Sant Esteve missa dels difunts a les 9 i a les 20h.

DESCANSIN EN PAU  

HORARIS GRUPS DE FORMACIÓ ADOLESCENTS (CONFIRMACIÓ - a partir de 3r d'ESO -)
Ÿ Dijous de 19.15 a 20h
Ÿ Divendres de 18.30 a 19.15h
Apuntar-se a secretaria.

HORARIS GRUPS DE JOVES (A PARTIR DE 17/18 ANYS):
Ÿ Quinzenalment, els diumenges de 18 a 19h.
(a les 19h res de vespres junts - i a les 19.15h si no s'ha participat en cap altra, Missa).
Inscripció a secretaria.

HORARIS GRUPS DE FORMACIÓ ADULTS (SAGRAMENTS I INICIACIÓ)
Ÿ Dijous de 20 a 21h
Apuntar-se a secretaria.

DE NOU, CANVI DE DATA DE LA PRIMERA TROBADA DE FAMÍLIES D’INFANTS NOUS DE CATEQUESI:
Nova data: Diumenge 22 de novembre
Degut a l'estricta normativa de caps de setmana, la Missa amb families serà el 22 de novembre (en funció de la 
normativa).

NOU HORARI LLIBRERIA SANTA ANNA I CIRIS PER DIFUNTS
S'apropa el dia de difunts, 2 de novembre, i molts anem al cementiri a portar flors i encendre un ciri que mostra 
la nostra fe i comunió amb els qui ens han deixat.
A la llibreria hi trobareu ciris beneïts, amb una pregària pels difunts.
Descansin en pau.
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Diumenge, dia 1 de novembre de 2020

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

“Convido a l’esperança, que ens parla d’una realitat que està arrelada en el profund de 
l’ésser humà, independentment de les circumstàncies concretes i els condicionaments 

històrics en què viu.” (Exhortació Papa Francesc Fratelli Tutti)

“Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo 
del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los 

condicionamientos históricos en que vive.” (Exhortación Papa Francesc Fratelli Tutti)

Plaça de la Caserna, 9 - 08401 Granollers

NOU HORARI LLIBRERIA SANTA ANNA (a partir del 2 de novembre):
de dilluns a divendres: de 10 a 13h i de 17 a 20h
dissabtes: de 10 a 13h

Veniu amb mascareta.
Atenció a una persona dins del local i la resta esperen a la plaça.

Comandes les 24h per mail a rellibregra@gmail.com
o en horari comercial al telèfon 93 870 39 49
indicant nom, adreça i detall de la comanda

 - opció d’enviament en funció de la comanda -
@stannallibreria



Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)

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

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

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

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

.

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

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

Misses:

Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h

.

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):

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

.

Diumenge 1: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Paulina MORALES, Demetrio MUÑOZ JIMÉNEZ, Iván CONTRERAS ALDANA, Maria OLMOS 
SÁNCHEZ, Pablo del REY MARTÍN - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: 13è. Aniv. Francesc VIVET BASSA. Dilluns 2: 20h: Aniv.Pura HURTADO. Difunts: 
Ignacio DEL PALACIO LÓPEZ (68a). Dimarts 3: 9h: Difunts Família CALMET-GUIX - 20h: Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. Dimecres 4: 9h: Germanes 
VEDRUNA. Divendres 6: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

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

FEM UNA CRIDA A BAIXAR L'APP TANT EN CATALÀ COM EN CASTELLÀ PER PODER SEGUIR 
LAUDES I VESPRES (i també disposar de les lectures de Missa diària).

- Cada dia 15 minuts abans de la 1ra Missa del matí, Laudes i 15 minuts abans de la missa del vespre, 
Vespres.

- Els dilluns a les 19.15h res del Rosari per les famílies.
- Els dilluns de 18.30 a 19.15h preguem amb el Santíssim exposat. Aquest dilluns en especial pels difunts.
ESPIRITUALITAT

- Continuïtat (Proposta Estev@) -de 5è a 2n d'ESO-. Una bona notícia també és la trentena d'infants que 
participen a Proposta els divendres a la tarda. També les inscripcions són en horari de despatx.

Els infants d'aquesta primera etapa comencen aquest diumenge la catequesi online i esperem tenir la 
trobada de famílies el diumenge 22 de novembre a la tarda.

- Infants nous. Malgrat la situació que vivim 40 famílies han inscrit al seu fill/a. Recordem que l'edat d'inici és 
cursar com a mínim 3r de primària. Si algú més s'anima les inscripcions són en horari de despatx.

NOTÍCIES DE l'ÀMBIT INFANTIL

El dilluns 30 de novembre tornarem a tenir una jornada de donació de sang a la sala d'Arqueologia.
Un gran gràcies en nom del banc de sang! Hi va haver una magnífica resposta.
DONACIÓ  DE SANG

Ens unim al dolor de  la família i dels feligresos i pregarem per ell en totes les eucaristies d'aquest cap de 
setmana.

Aquest matí de dissabte mn Josep Cardús ens ha deixat. Nascut a Terrassa el 1930, entre altres serveis ha 
estat rector de la parròquia de Santa Coloma de Marata des de fa 63 anys i des de fa una trentena més, 
també de Sant Mamet, de Corró d’Amunt, amdues del nostre arxiprestat de Granollers.

Mn Josep Cardus ja és  a la casa del Pare. Descansi en pau

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: CPL

SORTEIG
 DENADAL

87219
Butlleta: 5€ 

Inclou 1� de donatiu per a ajudes socials o l’acondicionament
i millora dels espais per projectes socials*

sorteig de la loteria del 22 de desembre de 2020

Es poden adquirir en horari de despatx parroquial, a la sagristia
en acabar les misses o a qualsevol voluntari de la parròquia.
Per demanar o entregar talonaris, els dijous de 19 a 20h.

* Si vols col·laborar com a voluntari, dirigeix-te al despatx parroquial
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