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Diumenge, dia 24 de gener 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

"La Paraula de Déu és viva: no mor i ni tan sols envelleix, roman per sempre. Es manté 
jove davant tot el que passa i conserva a qui la posa en pràctica de l'envelliment interior. 

Està viva i dóna vida." (Francesc, abril 2019 Congrés Federació Biblica catòlica-)

"La Palabra de Dios es viva: no muere y ni siquiera envejece, permanece para siempre. 
Se mantiene joven ante todo lo que pasa y conserva a quien la pone en práctica del 

envejecimiento interior. Está viva y da vida.” (Francisco, abril 2019 Congreso Federación Biblica 
Catòlica-)

DIUMENGE DE LA PARAULA. V SETMANA DE LA BÍBLIA.

PROPOSTES:
1. MEDITAR I RESAR AMB LA PARAULA DE 
DÉU
- Participar aquesta setmana de laudes i 
vespres 15 minuts abans de la 1ra i darrera 
missa de cada dia.
- Meditar personalment les lectures de Missa 
diària.

TROBAREU LES LAUDES/VESPRES I LES 
LECTURES DE MISSA A LES APLICACIONS 
DE TELÈFON:

- Mica en mica es va ampliant aquest servei. La normativa de la pandèmia demana rebaixar l'edat 
dels lectors i altres serveis sempre que sigui possible.  Qui ja està fent aquest servei o qui el 
vulgui fer demanem us dirigiu als  monitors de Missa aquest cap de setmana i faciliteu unes 
dades: Nom i cognoms, telèfon i data naixement. 

Anirem confeccionant un llistat i així un pot participar de qualsevol Missa dels caps de setmana i 
el monitor anirà repartint el servei.
Convocatòria inscrits: dijous 28 de gener Missa de 20h i a les 20.30h indicacions pràctiques.

2. POTENCIAR EL SERVEI DE LECTORS A MISSA

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: CPL

SEGON ANIVERSARI TRASPÀS MONS. JAUME TRESSERRA
Aquest dilluns fa 2 anys el Bisbe Jaume va ser cridat a la casa del Pare. A la Missa de difunts de les 20h el 
tindrem especialment present.

https://apps.apple.com/es/app/eprex-liturgia-de-las-horas/id954001499
https://apps.apple.com/es/app/eprex-liturgia-de-las-horas/id954001499
https://apps.apple.com/es/app/eprex-liturgia-de-las-horas/id954001499
https://apps.apple.com/es/app/eprex-liturgia-de-las-horas/id954001499
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eprex.lo.es&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eprex.lo.es&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=cpl.cpl&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=cpl.cpl&hl=en_US&gl=US


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)

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)

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 23: 20h: Família DIUMARÓ-VILA. Diumenge 24: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE). - 20h: 2n Aniv. Bisbe Jaume 
TRASERRA i CUNILLERA, Esposos Maria MARGALEF i Jesús TRICAS, Aniv. Francesc TORRENTS MASSOT, Josep RUIZ DOMÈNECH, Vicenç 
BALAGUER Difunts: Carmen  ESPAÑOL ARGELICH (90a). Dimarts 26: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 27: 9h: Germanes VEDRUNA, 
Aniv. Manuel CUESTA.  Dijous 28:  9h: Josep BELLAVISTA i Eulàlia PUJADAS. Dissabte 30:  9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

***********

REPENSANT LES MISSES DE VESPRE DE DURANT LA SETMANA (dilluns-dimarts-dijous)
La setmana passada us informàvem de l'anul·lació  la Missa de dimarts nit, però hem decidit celebrar-la.
Reunit el grup de litúrgia hem repensat de nou la proposta. Les misses de vespre de durant la setmana tindran una 
orientació particular (però evidentment totes són per a tots):
- La de dilluns pels difunts de la setmana (a més d'aniversaris que també es poden demanar a la resta de misses de 
dilluns a diumenge -excepte la de 12h de diumenge que és per tot el poble-)
- La de dimarts pels feligresos de parla castellana, especialment nouvinguts. Durant un mes farem aquesta prova i 
revisarem la participació.
- La de dijous per grups parroquials i de catequesi.  Aquest dijous serà Missa d'acció de gràcies pel servei de lectors de 
Missa.

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

Dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 9h
Dimarts i Dijous a les 9 i a les 20h (dimarts en castellà i dijous 
Acció gràcies grups i catequesi infants)

Cap de setmana:
Dissabte a les 20h (vespertina)
Diumenge a les 9h, 11h (castellano), 12h i 19.15h

Laudes: De dimarts a diumenge a les 8.45h
Vespres: Dilluns, dimarts (castellà), 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.

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.

Intencions per a aniversari de difunts a totes les misses excepte el diumenge a les 12h

ANY DE SANT JOSEP: SET DIUMENGES DE SANT JOSEP  / 7 DOMINGOS DE SANT JOSÉ
Aquesta antiga tradició la viurem a partir de diumenge 31 de gener. A totes les misses dirigirem una pregària a Sant 
Josep preparant-nos així per la seva festa.
EN ESPECIAL EN SANT ESTEVE 15 MINUTOS DE LA MISA DE 11H Y EN ST JOSEP DE CAN BASSA 15 MINUTOS 
ANTES DE LA MISA DE SÁBADO DE LAS 18.30H. REZAREMOS A SAN JOSÉ LOS DOLORES Y GOZOS DE LOS 
SIETE DOMINGOS. PARA COMPARTIR ESTA ORACIÓN SE PUEDE ADQUIRIR UN PEQUEÑO FOLLETO EN LA 
LLIBRERIA SANTA ANNA  PARTIR DE ESTE JUEVES.

NOU GRUP D'ADOLESCENTS/CONFIRMACIÓ A SANT ESTEVE
Si has nascut el 2005 o 2006 és el moment de formar part d'aquest grup. És obert a confirmats i no confirmats.
L'horari és divendres de 18.30 a 19.30h. Cal inscriure's a secretaria. Serà on-line fins que la normativa permeti les 
reunions. Si algú no pot en aquest horari, es pot inscriure i s'oferirà una alternativa.  

Diumenge 31 de gener a les 12h, Missa familiar
Amb la presència de dos grups de catequesi de comunió.

SANTA AGNÈS  DE MALANYANES. Festa d’hivern en honor de Santa Agnès
Un gran gràcies per fer possible l’obra social del pa de l’obra en honor a Sant Sebastià.
S’han recollit 410€ que seràn destinats a acció social i Càritas.


