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Diumenge, dia 21 de febrer 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

"Josep, espòs de Maria, així com gran va ser l'aflicció d'escoltar la profecia de Simeó al temple 
sobre la perdició de tants, així va ser el goig d'escoltar la salvació de tants quan prenia el Nen en 

braços. Et demanem que intercedeixis per la salvació de tots." (4t dolor i goig dels 7 diumenges de 
Sant Josep)

“José, esposo de María, así como  grande fue  la aflicción de escuchar la profecía de Simeón en el 
templo sobre la perdición de tantos,  así fue el gozo de escuchar la salvación de tantos cuando 

tomaba el Niño en brazos.  Te pedimos que intercedas por la salvación de todos." 

QUARESMA A SANT ESTEVE
ACTES DE PIETAT/PREGÀRIA i CONFESSIONS
(en funció de normativa i evolució pandèmia
anirem concretant i adaptant els actes)

          - Vespres: Dilluns-dimarts-dijous-dissabte, 19.45h.  /  Diumenge:19h.

Ÿ EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM AMB MEDITACIÓ SOBRE SANT JOSEP: Dilluns de 18.30 a 
19.15h

Ÿ CONFESSIONS
         - Dilluns de 18.45 a 19.15h
         - Abans o després de les misses demanant-ho al mossèn (sagristia)

Ÿ LECTURES RECOMANADES 
        A Llibreria Santa Anna:
          - Fulletó de pregària pels 7 diumenges de Sant Josep (en català o castellà)
          - Bisbes de Catalunya: "Esperit, cap a on guies les nostresEsglèsies?" (25 anys CPT)
          - Magnificat Especial Cuaresma –en castellà-  (reflexiones para cada dia de Cuaresma, breves 
            oraciones y Via Crucis)
        Gratuit:
           - Missatge del Sant Pare (es descarrega en català o castellà  a @santestevegr)
           - Carta del Sant Pare, any de Sant Josep -bilingüe- (es reparteix  el diumenge 28 de febrer al recès 
              arxiprestal)

Ÿ ROSARI (per les famílies i els seus malalts i difunts): Dilluns a les 19.15h

          - Laudes: Tots els dies de la setmana a les 8.45h
Ÿ LAUDES I VESPRES

     (amb diferents confessors per rebre el perdó)

Ÿ Divendres 12 de Març al dissabte 13 de Març de 2021: 24 hores pel Senyor

Ÿ Divendres 19 de Març: St Josep (pregària per l'any de st Josep, a determinar)

Ÿ Dissabtes de 20.45 a 21h, Espai de pregària: en acabar la Missa de 20h de dissabte 
convidem romandre junts 15 minuts en pregària d'acció de gràcies i petició per les intencions 
de la comunitat parroquial.

Ÿ RECÈS-PREGÀRIA ARXIPRESTAL:  Diumenge  28 de febrer, 17-18h.
     Meditació any de st Josep  i Exposició Santíssim

          - Divendres Sant (2d'abril), horari a confirmar

          - Dimecres de Cendra (17 febrer), 18.45h.
Ÿ VIA CRUCIS (inici-mig-final Quaresma)

          - Divendres 12 de març, 18.45h. (inici 24 hores pel Senyor)



Excepcionalment aquesta setmana es convoca dimarts -i no dijous- ja que seran presents les famílies de parla 
castellana.

Trobada formativa divendres 26 de febrer de 9.30 a 10.30h (sempre és 2n i 4rt divendres de mes).  És oberta a més 
grans de 65 anys.
Per normativa COVID la trobada es fa a la Capella del Santíssim en acabar la Missa de 9h.

MISSA DIJOUS 20H (aquesta setmana dimarts) 

Recolzem-les amb la nostra participació a Missa.

REUNIÓ DE VOLUNTARIS DE SUPORT EDUCATIU CÀRITAS SANT ESTEVE I RE-INICI DE SERVEI
Dimarts a les 17.30h es reuniran aquest gran equip i per fi després de moltes setmanes de reestriccions, si Déu vol el 
dimarts 2 de març reprenem el Suport per infants de primària en torns de 17 a 18 i de 18 a 19h.
Endavant!

Recordeu que la Missa de dijous tot i sent una Missa diària més, té especial sensibilitat  per grups parroquials i de 
catequesi. Aquestes setmanes estem convocant famílies de 1r any de catequesi i es fa referència breu al sentit de 
cada moment de la Missa. 

GRUP DE VIDA CREIXENT

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.
Aquest cap de setmana s'han convocat els grups de Proposta Estev@ i adolescents-joves a missa de19.15h amb els 
cants de Coral Albada.

MISSA FAMILIAR:  DIUMENGE 28 DE FEBRER A LES 12H

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

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

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)

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

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

Misses:

Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

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

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

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

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

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 20: 20h.: Aniv. Ana LLINARES, Antoni BURGUÉS i el seu fill TONI, Rodolfo CASAÑ CHILET. Diumenge 21: 9h: Núria ROCA FABREGA- 11h: 
Difunts Família CALMET–GUIX, Modesta ZEBALLOS - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 22: Difunts: Francisco RODRIGUEZ RODRIGUEZ (71a), Rosa 
NAVALES ROSÀS (87a), Dolores PÉREZ. Dimarts 23: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: Família PARRO-ANTORAZ. Dimecres 24: 9h: 
Germanes VEDRUNA. Dijous 25: 20h: Aniv. Cruz Carmen SÁNCHEZ CEBALLOS. Dissabte 27: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

***********

TROBADA-PREGÀRIA
ARXIPRESTAL

QUARESMA - ANY DE SANT JOSEP

Diumenge 28 de febrer de 17 a 18h
Parròquia Sant Esteve de Granollers

Amb capacitat i normes higièniques segons la 
normativa per la pandèmia.

Arxiprestat de Granollers
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