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Diumenge, dia 25 d’octubre 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

“Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de 
los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y 

generar nuevos procesos y transformaciones. ”
(Exhortación Papa Francesc Fratelli Tutti)

“Cada dia se’ns ofereix una nova oportunitat, una etapa nova. No hem d’esperar tot dels qui ens 
governen, seria infantil. Gaudim d’un espai de corresponsabilitat capaç d’iniciar i generar nous 

processos i transformacions.”
(Exhortació Papa Francesc Fratelli Tutti)

Ÿ Quinzenalment, els diumenges de 18 a 19h.
(a les 19h res de vespres junts - i a les 19.15h si no s'ha participat en cap altra, Missa).

HORARIS GRUPS DE FORMACIÓ ADULTS (SAGRAMENTS I INICIACIÓ)

Inscripció a secretaria.

Apuntar-se a secretaria.

Ÿ Dijous de 19.15 a 20h
HORARIS GRUPS DE FORMACIÓ ADOLESCENTS (CONFIRMACIÓ - a partir de 3r d'ESO -)

Ÿ Divendres de 18.30 a 19.15h

HORARIS GRUPS DE JOVES (A PARTIR DE 17/18 ANYS):

A la sala Sant Estev@ trobada informativa d’inici de catequesi de 2n any (4rt primària) i a la sala Pax els pares 
de Proposta Estev@ (5è en endavant).

Dijous 29 d'octubre, 20.30-21.30h.

Apuntar-se a secretaria.

COMENÇA PROPOSTA ESTEV@: per infants de 5è de primària a 2n d'ESO

TROBADA PARES INFANTS CATEQUESI INFANTIL

Formació i tallers d'expressió artística i musical.

Ÿ Dijous de 20 a 21h

Aquest divendres de 17.15 a 19h comencem de nou! 

CIRIS PER DIFUNTS A LA LLIBRERIA SANTA ANNA

A la llibreria hi trobareu ciris beneïts, amb una pregària pels difunts.

Hem de completar la graella per fer un bon servei.

S'apropa el dia de difunts, 2 de novembre, i molts anem al cementiri a portar flors i encendre un ciri que mostra 
la nostra fe i comunió amb els qui ens han deixat.

Apuntar-se a sagristia.

Descansin en pau.

Seguim demanant aquest servei.
VOLUNTARIS PER A ACOLLIDA I SUPERVISIÓ AL TEMPLE(1 HORA, 1 DIA A LA SETMANA)

COL·LECTA DOMUND: Un gran gràcies en nom de les missions!!
Sant Esteve: 1.285€ + donatiu personal de 2.000€

Santa Agnès de Malanyanes: 145€
Sant Julià de Palou / Sant Josep Obrer de Can Bassa: 110€

Demanem als feligresos habituals que no hi falteu ja que sou la comunitat estable d'acollida i ocupeu, si us plau, 
els bancs de la banda esquerra (és a dir mirant a l'altar, els bancs que ocupen la banda esquerra del passadís 
central).

Aquest any el primer curs de catequesi d'infants s'imparteix on-line i un cop al més les famílies es trobaran de 
18.15h a 19h. Acabarem compartint l'Eucaristia de les 19.15h.

Si algun infant no ha rebut la Comunió o no està batejat, també se´l prepara... Inscripcions en horari de despatx.

diumenge 1 de novembre, 18.15h trobada i 19.15h Missa
CANVI DE DATA DE LA PRIMERA TROBADA DE FAMÍLIES D’INFANTS NOUS DE CATEQUESI:

S'havia informat que es celebraria el 25 d'octubre però per motius diversos serà l'1 de novembre.



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

.

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

.

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

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

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

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

Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)

.

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

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

Misses:

Dissabte (vespertina): 20h (català)

Dissabte 24: 20h: Rafael BERRUEZO, Finita RUIZ, Antonio IGLESIAS, Ana LIRIA. Diumenge 25: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Esposos 
Josep SINGLA i Mª Carme COMA, Jaume de MALAY - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 26: 20h: Difunts: Montserrat SALA TERRICABRES (84a), Manuel 
GALIANO PERALES (90a), Antonio GONZÁLEZ RODRIGUEZ (64a). Dimarts 27: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 28: 9h: Germanes 
VEDRUNA. Divendres 30: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

MISSES DE DIFUNTS:
***********

INFORMACIÓ DE
SANT JULIÀ DE PALOU

I SANT JOSEP DE CAN BASSA

CANVI D'HORA MISSA PALOU I 
MISSA ESPECIAL DE TOTS SANTS
A partir del dissabte 7 de novembre la 
Missa passarà de les 18.30 a 18h.

El dissabte 31 d'octubre a Palou no se 
celebrarà la Missa de 18.30h. 
Excepcionalment se celebrarà el 
diumenge 1 de novembre a les 10h.

A Sant Josep Obrer de Can Bassa 
segueix l'horari habitual de 18.30h.

Tornem a tenir aigua!
Import: 1089€
Tot donatiu és una gran ajuda!

Reparació aigua del  temple-
cementiri de Sant Julià

Degut a la situació de pandèmia el banc de sang ens ve 
demanant des del mes de març poder fer servir 
mensualment la sala d'arqueologia per les seves 
dimensions i ubicació a la ciutat. Des del mes de març,  
fins i tot en ple confinament, ens hem compromès en 
aquesta ajuda...

BANC DE SANG: UN COMPROMÍS DE LA NOSTRA 
COMUNITAT

El proper dilluns 26 d'octubre tenim campanya.
Qui vulgui donar sang s'ha d'inscriure prèviament al 
web: donarsang.gencat.cat

Anul.lació de la pregària de l’1 de 
novembre als cementiris.
Enguany no farem l'acte tradicional de 
pregària pels fidels difunts el dia 1 de 
novembre, a la tarda, als cementiris de 
Granollers, Palou i Santa Agnès. Les 
circumstàncies que vivim i  les 
mateixes indicacions sanitàries ho 
desaconsellen. De totes maneres les 
persones podran anar al cementiri a 
recordar els seus difunts. La parròquia 
de Sant Esteve  oferirà  l'Eucaristia del 
dia 2 a les 20h,  com a commemoració 
de Tots els fidels difunts.
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