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Diumenge, dia 25 d’abril 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

“Per Déu, tu ets aquesta petita moneda que el Senyor no es resigna a perdre i busca 
sense parar: vol dir-te que ets preciós als seus ulls, únic. Ningú pot reemplaçar-en el cor 

de Déu.." (Papa Francesc)

“Para Dios, tú eres esa pequeña moneda que el Señor no se resigna a perder y busca 
sin cesar: quiere decirte que eres precioso a sus ojos, único. Nadie puede reemplazarte 

en el corazón de Dios.” (Papa Francisco)

A Montserrat 90 anys
La parròquia celebrem  aquest dimarts, dia de la Mare de Déu de Montserrat, amb una Missa a 
les vuit del vespre 90 anys de Romeria. Comparat amb altres romeries poden semblar pocs 
anys però  quantes coses han succeit en aquest relatiu curt intèrval. Des dels anys 30 del segle 
passat hem passat per una gran guerra mundial i una dramàtica guerra civil , temps de 
dictadura, un Concili Ecumènic, temps de democràcia i grans canvis socials i tecnològics.

I malgrat tot una comunitat cristiana any rere any ha pujat a visitar la Mare de Déu al voltant del 
primer cap de setmana de maig. Algú es pot preguntar què mantè la constància d' aquesta 
iniciativa i només puc dir: la persona humana imbuida misteriosament d'una interioritat i la 
innerent necessitat de sentir-se comunitat.  “Pujar” ja és en si mateix un portar cap amunt, cap 
al cel les nostres vides per “baixar” amb més força i seguir la vida quotidiana.

Des d'una concepció catòlica hem d'afegir la vivènvia de fer camí com a membres de l'Esglèsia 
i un sentit  d'agraïment, malgrat totes les dificultats,  a tot el que anem vivint. La Mare de Déu de 
Montserrat és per a nosaltres Mare i alhora patrona de Catalunya i per això posem en les seves 
mans la nostra realitat social i cristiana.

A més aquest any ha coincidit en aquests dies una notícia especial: mons. Saiz Meneses, bisbe 
de la diòcesi de Terrassa des del 2004 –que la forma Vallès Oriental i Occidental- ha estat 
nomenat fa pocs dies arquebisbe de Sevilla. Dels 90 anys de romeria, 17 ha format part com a 
bisbe de Terrassa d'aquest camí de fe. Posarem als peus de la Mare de Déu aquests anys i la 
nova etapa que comença i com sempre fa una familia donarem gràcies pel qui ha estat el pimer 
bisbe d'aquesta  jove diòcesi.

Al cap i a la fi la vida és un camí, on cal parar de tant en tant, mirar tot amb perspectva i seguir. 
Des de Montserrat un petit grup de cristians resarà per tots els habitants de Granollers i de tot el 
Vallès. Endavant i a seguir!

Cada any –i no hauria de ser exclussiu d'un creient- és bo donar gràcies per tot el que vivim; una 
romeria en part té aquest sentit. I què podem agraïr ara i aquí? Segur que hi ha tantes respostes 
com a persones, però entre moltes coses i pensant des de l'òptica més particular d'una romeria 
se m'acut diverses propostes… En primer lloc per tots els qui en temps tant durs com els anys 
30 tenien iniciatives com a aquesta o tantes de diferents al servei del nostre poble. Altra  pot ser 
les perspectives més positives dins d' aquest llarg túnel que és la pandèmia.  Altre  la vivència 
com a poble avui;  el passat dia de st Jordi vaig passar llargues estones a la parada de la 
Llibreria sta Anna i vaig contemplar les cares de desig  de les persones de trobar-se, regalar-se 
una rosa o un llibre i desitjar-se felicitat.  I ja que l'any passat no es va poder realitzar la romeria, 
des de la fe (acompanyada evidentment de tristesa) resarem per tots els qui ens han deixat –i 
són molts- particularment per la malaltia i pels seus familiars i amics.  Jo particularment –i 
permeteu-me aquest aspecte personal- he celebrat 25 anys com a capellà i només puc fer que 
donar gràcies.



ROMERIA MONTSERRAT I MISSA EN HONOR A LA MARE DE DÉU
Celebrem 90 anys ja que el curs passat no vàrem poder fer-la. Tant els qui aniran a la Romeria com 
tota la comunitat som cridats a participar de la Missa en honor de la Mare de Déu de Montserrat el 
dimarts 27 d'abril a les 20h al temple parroquial. Acompanyaran els cants les corals de la parròquia.

SEGON DISSABTE DE PRIMERA COMUNIÓ: 1 DE MAIG
Les comunions aquest any són en dissabte per no ampliar l'aforament a les misses dominicals.
Més de 70 infants rebran per primer cop la Comunió. Donem gràcies a Déu!
El dissabte 1 de maig celebrarà a les 11h la del grup de la Marta i a les 12.30h el grup de la Mª Glòria.

FESTA DE SANT JOSEP OBRER DE CAN BASSA: 1 DE MAIG, 18.30h
Donat que la festa coincideix en dissabte, dia habitual de la Missa a Can Bassa, ho celebrarem  
solemnement a les 18.30h ja que és el patró del temple de Can Bassa.
La celebració és en castellà.
Donat que el temple forma part de la parròquia de Palou, queda suprimida la Missa de dissabte de 
18h a Sant Julià de Palou.

PREPARANT L’APLEC DE MALANYANES: 9 DE MAIG
El diumenge 9 de maig a les 12.30h se celebrarà la Missa de l'Aplec a la parròquia de Santa  Agnès.
Esperem que el proper any es pugui celebrar al lloc propi, que és l'ermita de Santa Agnès.

UN GRAN GRÀCIES PER UN GRAN SANT JORDI A SANTA ANNA
Des de la Fundació Llibreria Santa Anna vinculada a la nostra parròquia un gran gràcies per un gran 
dia. Gràcies a tots els qui vau venir per la llibreria i/o a la signatura de llibres.

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 (dimarts 20h en castellà)
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)

Dissabte 24: 20h: Família NAVARRO–BALAUDER, Jordi SOLER, Carmen MEMBRIVE. Diumenge 25: 11h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Félix MAMANI MAMANI, Yasmani LINEO MAMANI, Rosario FLORES ROJAS - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 26: 20h: Difunts: 
Joan MARTÍ FRANCÀS (73a), Elena COT REQUENA (39 a), Jaume ESTRUEL CASABÓ (88a). Dimarts 27: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Difunts Família DIUMARÓ-VILA - 20h: Maria SORIA PANIAGUA, Pedro AMORES SORIA, Fundador CASTILLEJO 
GARCIA. Dimecres 28: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 30: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

MISSES DE DIFUNTS:

***********

AMPLIACIÓ DEL 30% al 50% als temples
La nova normativa permet el 50% d'ocupació als actes religiosos a partir d'aquest 
dilluns.
Seguirem amb les indicacions on podrem seure i continuarem fent servir la Capella 
del Santíssim amb pantalla, especialment a missa d'11h.
Passe´m la veu a feligresos i coneguts!
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