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Diumenge, dia 20 de setembre 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

«A l’Església hi ha lloc per a tots i cada un pot trobar el seu lloc en la família de Déu, d’acord amb la particular 
vocació rebuda, tractant que tots puguin desplegar els propis carismes en l’edificació comuna i en la missió». De la 

Instrucció de la Congragació per al Clergat  del 20 de juliol de 2020 "La conversió pastoral de la comunitat 
parroquial al servei de la missió evangelitzadora de l'Església." 

«En la Iglesia hay lugar para todos y cada uno puede encontrar su lugar en la familia de Dios, de acuerdo con la 
particular vocación recibida, tratando que todos puedan desplegar los propios carismas en la edificación común y 
en la misión ». De la Instrucción de la Congregación para el Clero del 20 de julio de 2020 "La conversión pastoral 

de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia."

GRUP D'APROFUNDIMENT VIDA CREIXENT (a partir de 65 anys)
2n i 4rt divendres de mes de 9.30 a 10.30h. A la sala Pax. A les 9h, Missa voluntària a la capella 
del Santíssim. Disponibilitat material en català i castellà.

Dilluns 14, 21, 28 i dimarts 15, 22 i 29 de setembre de 17.30 a 18.30h.
INSCRIPCIONS INFANTS (Comunió), ADOLESCENTS (Confirmació), Joves i adults: 

Inici: 25 setembre. Inscripció a secretaria.

De Divendres 18 a divendres 25 de setembre:
A la Capella Cosme i Damià (C/ Corró, 114)

Església en missió al SERVEI del nostre poble (Pla pastoral CEE 16-20)

- 20h: Missa en honor dels Sants Metges 

- 19.30h: Res de la pregària de la novena
- 19.45h: Pregària de Vespres 

Dissabte 26 de setembre

Degut a la situació de pandèmia i a la poca capacitat de la capella no es pot fer prèdica de 
la novena.
Es pot entrar individualment a resar i encendre un ciri mantenint la distància interpersonal 
de 1'5m.

Al temple parroquial de Sant Esteve

18.30 a 19.30h: Novena als Sants Metges

Durant tot el dia (de 8.30 a 13h i de 17 a 21h) podrem venerar la imatge dels Sants Metges.

NOVENA SANTS COSME I DAMIÀ’ 20



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

Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)
Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):

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

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

Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h

.

Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

Misses:

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

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

El proper diumenge dia 20 a les 13.15h es bategen l' Astrid ALVARADO PERALTA i l' Àlex ARGEMÍ RODRIGUEZ.

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 19: 20h: Família DIUMARÓ-VILA, Victoria Caridad BENITEZ SÁNCHEZ, Pablo BENITEZ SÁNCHEZ, José CANO CUEVAS - Diumenge 20: 9h: Núria ROCA 
FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE) - 19:15h: Jaume BANÚS LLONCH, Adelaida RODÉS, Salvador BORRÀS BELLAVISTA. Dilluns 21: 
20h: Guillermo LÓPEZ CUEVAS, Maria MIRAS HERRERIAS, Pere CAMP VILARDELL, Eulàlia VINYOLAS ROGER Difunts: Genís ESPARGARÓ PLANAS (90a), Dionisia 
MUÑOZ PACHECO (90a), Ana LÓPEZ GALERA (92a), Francisco CAMACHO MUELA (85a), Cecilia GENDRA GARRIT (89a). Dimarts 22: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX. Dimecres 23: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 25: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 26: 9h: Margarita BLANCHART 
TORRAS.
-----
ALTRES CELEBRACIONS:
El proper dissabte dia 19 a les 13h contrauen matrimoni l'Eduard GÓMEZ TRUJILLO i la Raquel LÓPEZ OLIVER. 

Diària:
Dilluns a les 20h (Missa exequial difunts)

Dimarts a les 9 i a les 20h.
Dimecres a les 9h.
Dijous a les 9 i a les 20h.
Divendres a les 9h
Dissabte a les 9h.
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Intencions per a aniversari de difunts a totes les misses excepte el diumenge a les 12h
(per a missa exequial i/o aniversari difunts, sol·licitar-ho al despatx parroquial)

Laudes: De dimarts a diumenge a les 8.45h
Vespres: Dilluns, dimarts, dijous, dissabte i diumenge 15' abans
de les misses del vespre. Excepcionalment dissabte i diumenge es poden anul.lar si hi ha trobada
formativa i Missa famílies de catequesi

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: CPL

Per seguir-los descarregar-se les app

Confessions: Demanar a la sagristia, abans o després de les misses.
Exposició del Santíssim: Dilluns de 18.30 a 19.15h.
Rosari per les famílies: Dilluns 19.15h.
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DESPATX PARROQUIAL: Dimarts i divendres de 18h a 20h
Telèfon: 93 870 03 24 - mail: stestevegranollers.secretaria@gmail.com

Cap de setmana:
Dissabte a les 20h (vespertina)

Diumenge a les 9h, 11h (castellano),
                          12h i 19.15h

Però al llarg de 3 setmanes seguides a partir del cap de setmana vinent -cada setmana a una Missa diferent- acollirem les 
famílies i ho hem de fer entre tots. Cal una participació activa per fer de la Missa una autèntica trobada de fe, amb el cant i la 
pregària, i amb una pietat que es contagiï...
Una hora abans en el mateix temple les famílies (i qui vulgui venir) rebran una formació sobre el sentit de la Missa.

INSISTINT: TOTA LA COMUNITAT QUAN CELEBREM LA MISSA ÉS EDUCADORA EN LA FE

Cada cap de setmana informarem de dia i horari. 
La segona és diumenge 27 de setembre a les 19.15h. A les 18.15h mn. Oriol Gil parlarà de la Missa.

A octubre tenim primeres comunions (s'havien de fer al maig). No se celebraran en diumenge (dates: 10-12-17 octubre). 
Cal que tota la parròquia ens posem en clau d'acollida i educadors en la fe, especialment pels infants i famílies.

1.  Aportació dominical com una ofrena en comunió, a la col·lecta de la Missa.  
ECONOMIA: COM PUC AJUDAR I DONAR SUPORT? DUES  FORMES PRÀCTIQUES

Temporalment per precaucions sanitàries la col·lecta és en acabar, al sortir del temple i amb dues modalitats: en efectiu o 
amb els atris per donatius amb targeta (opció de 5€, 10€, 25€ i 45€).
2.  Donatiu amb telèfon mòbil baixant l'aplicació del banc que un és usuari, cercant l'apartat donacions de Bizum, amb 
l'identificador de la Parròquia: 00046.
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