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Diumenge, dia 21 de març 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

“Donem suport a la família, defenem-la de tot el que comprometi la seva bellesa. Apropem-
nos a aquest misteri de l'amor amb sorpresa, discreció i tendresa. I comprometem-nos a 

salvaguardar els seus preciosos i delicats vincles "

“Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que comprometa su belleza. Acerquémonos 
a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos a 
salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos” (Papa Francesc, any de la família)

QUARESMA 2021: LA VIVÈNCIA DE LA LITÚRGIA COM A CONVERSIÓ 
QUARESMAL
Des de l'equip de litúrgia s'ha proposat a cada Missa de diumenge de Quaresma anar 
revisant la vivència individual de la Missa, amb breus monicions de cada part extretes de 
catequesis del Papa Francesc. Avui és la darrera.
El 1r diumenge  ens vam centrar en els ritus inicials, particularment el moment penitencial. 
En el 2n diumenge en la litúrgia de la Paraula. En el 3r en la pregària eucarística.
En el 4rt, el Parenostre i la Fracció del Pa. En aquest darrer els ritus finals  En paraules del 
Papa:
Sabem que mentre la Missa finalitza, s'obre el compromís del testimoniatge cristià. Els 
cristians no van a Missa per a fer una tasca setmanal i després s'obliden, no. Els cristians 
van a Missa per a participar en la Passió i Resurrecció del Senyor i després viure més com 
a cristians: s'obre el compromís del testimoniatge cristià. Sortim de l'església per a «anar 
en pau» i portar la benedicció de Déu a les activitats quotidianes, a les nostres cases, als 
ambients de treball, entre les ocupacions de la ciutat terrenal, «glorificant al Senyor amb la 
nostra vida».

DIUMENGE DE RAMS 28 de març de 2021

Donada la normativa sanitària NO es 
pot celebrar la tradicional benedicció 
de rams a la plaça.
Benedicció de rams dins de la Missa 
a totes les celebracions (habitualment les 
més concorregudes són, a Sant Esteve, les d’11 i 
12h; si és possible repartim-nos als altres horaris 
de Missa).

Dissabte
18h a Sant Julià de Palou 
18.30h a Sant Josep Obrer 

de Can Bassa -castellano-

20h a Sant Esteve

Diumenge (a Sant Esteve)
9h, 11h (castellano), 12.15h* i 

19.15h

*Excepcionalment la Missa de 12h es retarda 
15 minuts.
Nota.-  Els horar is de Setmana Santa 
s'anunciaran el diumenge de rams en espera de 
la normativa del toc de queda.

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

Parròquia

Sant Julià
de Palou



CRIDA A VOLUNTARIS PER CELEBRACIONS SETMANA SANTA
Dijous 25 de març
Preparació espiritual: 19.45h - Vespres: 20h 
Reunió: 20.30 - 21.30h
Tota persona que preveu pot ajudar a les celebracions de Setmana Santa o algun dia concret (diumenge 
de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant, Nit de Pasqua).
Diferents serveis: ordre, acollida, desinfecció, ornamentació, litúrgia...

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

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

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 20: 20h: Difunts Família DIUMARÓ-VILA. Diumenge 21: 9h: Núria ROCA FÀBREGA, Josefa ESTRADA SOLDEVILA - 11h: Difunts 
Família CALMET–GUIX, Carlos Manuel POLANCO DE JESÚS, Ady POLANCO DE JESÚS - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 22: 20h: Difunts: Fátima 
Ester ROJAS VERGARA (66a), Manel BROSSA VILAREGUT (92a), Anna Maria MORENO CROS (95a). Dimarts 23: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX. Dimecres 24: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 26: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 27: 9h: Manuel 
CUESTA, Margarita BLANCHART.

***********

AVANTATGES FISCALS PER ALMOÏNES AMB TARGETA, DONATIUS I SUBSCRIPCIONS

(sol.licitant voluntàriament certificat en el despatx parroquial. Si l'aportació s'ha fet amb targeta, transferència o mòbil s'ha 
d'aportar el detall del dia i la quantitat de cada aportació).
Els donatius a la parròquia poden desgravar fins a un 75% en la quota de l'IRPF. 

PER FACILITAR LES APORTACIONS HEM DIVERSIFICAT LES OPCIONS...
COM PUC AJUDAR I DONAR SUPORT?

1. Aportacions en el dia a dia quan es ve a pregar al temple parroquial
Ÿ en efectiu (ofrena espelmes, caixonets a les capelles...)
Ÿ amb targeta bancària, en els dos atrils de la parròquia situats a les portes principal i lateral 

(opció de 5€, 10€, 25€ i 45€)
2. Aportació dominical com una ofrena en comunió, a la col·lecta de la celebració de la Missa. 
Temporalment per precaucions sanitàries la col·lecta és en acabar, al sortir del temple i amb dues 
modalitats: en efectiu o amb els atrils per donatius amb targeta.
3. Donatiu en el despatx Parroquial (dimarts i divendres de 18 a 20h)
4. Donatiu per transferència bancària: IBAN: ES98 2100 0009 7302 0007 6492
BIC/ SWIFT CODE (necessari si es fa des de l'estranger): CAIXESBBXXX
5. 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
6. Subscripció per domiciliació bancària, esporàdica o periòdica. Aquesta segona opció dóna molta 
estabilitat econòmica i la viabilitat de futurs projectes. Cal omplir el formulari; demanar-lo a secretaria.

FEM POSSIBLE, ENTRE TOTS ,EL SOSTENIMENT ECONÒMIC
DE LA NOSTRA COMUNITAT!

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr
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