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Diumenge, dia 27 de juny 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

"Crist viu i vol que cada un de vosaltres visqui. Ell és la veritable bellesa i la joventut 
d'aquest món. Tot el que toca es fa jove, es fa nou, s'omple de vida i de sentit. " 

(Papa Francesc)

“Cristo vive y quiere que cada uno de vosotros viva. Él es la verdadera belleza y la 
juventud de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena 

de vida y de sentido.” (Papa Francisco)

Bon estiu!!

ACABEM EL MES DE JUNY, MES DEL SAGRAT COR DE JESÚS... CONSAGREM-NOS A ELL!

Oh Cor que tant m'haveu estimat! Oh Cor que tantes vegades he entristit i omplert d'amargura!
A vós em consagro i protesto mil vegades de no donar-vos d'aquí endavant cap motiu d'aflicció: ans al contrari, 
recordant-me de les ocasions passades en què us he omplert d'amargura, proposo d'aquí endavant d’estimar-
vos pels que no us estimen, honrar-vos pels qui us desprecien, propagar la vostra glòria per a satisfer les 
amargures que al vostre Cor causen aquells qui, estant obligats a expandir-la, us miren amb la major indiferència.

Sóc vostre, oh Bon Jesús, perquè sou el meu Creador, perquè de tota la eternitat m'haveu portat dins de vostra 
intel·ligència com una criatura és portada per la mare; sóc vostre perquè m'haveu rescatat del poder del dimoni i 
m'haveu comprat pel preu de vostra preciosíssima Sang; sóc vostre com el fill és del pare, com la sarment és del 
cep, com el fruit és de l'arbre, puix de la vostra Creu som fruit tots els cristians: i encara que mil vegades m'he 
rebel·lat contra vós, el vostre Cor dolcíssim mai ha deixat d'estimar-me; haveu llençat per mi doloroses llàgrimes 
en els dies de ma prevaricació, i mogut pel vostre Cor amantíssim no haveu parat fins a fer-me tornar a la gràcia.

Proposo emplear tot el meu cor en estimar-vos, i voldria tenir mil cors per estimar-vos més encara; vull que des 
d'ara la meva ànima sigui un sagrari vostre, tancat a tota vana passió humana, un lloc de repòs per a Vós, una 
viva imatge del vostre Cor: de manera que, dedicant-se durant tota la vida a amar-vos, l'últim pensament que faci 
a l'hora de la mort sia un acte d'amor a Vós, oh Jesús dolcíssim, que voleu glorificar la meva ànima per tota 
l'eternitat. Amén.

(Bisbe Torres i  Bages)

Ha començat l'estiu, un estiu especial
.

Convida´m a dinar… La paraula convidar ve de convivium, literalment, "acte de vida en comú". Una cosa tan normal a 
l'estiu com respondre a la proposta d'algú a compartir la taula  a l'aire lliure  i xerrar sense limitacions és converteix en 
aquest estiu en un gran acte de vida. De cada taula podem fer moment especial, de cada conversa un acte de festa 
major. I si la taula reuneix a edats diferents on la gent gran –que ha estat tant aïllada per prevenció- té un lloc privilegiat 
estarem ensenyant un gran missatge als més petits i  joves no des d'una teoria sobre els valors sinó des de la pràctica 
de la vida.

El mòbil al calaix…Anar sense mascareta per espais oberts ens allibera una mica i no negarem que el mòbil ha estat un 
aliat insubstituïble per a comunicar-nos,  però ara tocar mirar-nos, sense mascareta i poder veure els nostres llavis 
repartint paraules i expressions. Allò de “un somriure val més que mil paraules” crec que ara ho entenem millor; podria 
ser un bon lema personal d'aquest estiu!

.

.
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Permeteu-me ja que l'estiu és un temps especial pels infants fer referència a dos estrofes  d'una cançó per a nens prou 
coneguda, de Dàmaris Gelabert –Comença l'estiu-. Són ben adients per aquest estiu:  El mòbil al calaix: Convida'm a 
dinar... Migdiades de colors! Comença l'estiu...Aprofita i viu: salta, canta, balla i riu.  Pinta un sol que ja és estiu! …

.

Seria una data estacional normal si no fos per la realitat de la que venim. No podem negar que és un estiu especialment 
esperat.

Pinta un sol que ja és estiu…Als infants els encanta pintar un sol i crec que és molt bona cosa. A més de la importància 
de la  llum i l'escalfor del sol ens fa somiar, mirar amunt, mirar una realitat que sembla no s'hagi d'acabar mai. La situació 
ha millorat però no podem reduir l'alegria a la nostra petita part del món i  hem de fer possible que sigui així per a totes 
les latituds; hem se ser solidaris igual que el sol il·lumina a tots. A més el sol ens fa pensar en la grandesa de l'univers, en 
certa manera en la transcendència, i així quan compartim la taula o obrim una ampolla de cava com segurament hem fet 
per sant Joan, brindem per tots i tinguem un record  –malgrat el dolor-  pels qui ens han deixat; ells ho voldrien –per als 
creients, ho volen- així: ens volen esperançats i mirant endavant.

.



DISSABTE 26 DE JUNY, 1830h: MISSA EN HONOR DE SANT JOAN A SANT JOSEP OBRER DE CAN 
BASSA
Sant Joan, patró del barri de Can Bassa
En acabar coca i cava

INICI DEL CASAL PER ADOLESCENTS I JOVES
Aquest dilluns s'inicien les 3 setmanes de casal a la parròquia de Sant Esteve en horari de tarda de 17 a 21h.
Esperem sigui una gran experiència!

FINAL EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM
Amb l'inici del Casal s'anul·la els dilluns d'Exposició del Santíssim fins al setembre.
Procurem buscar moments de pregària personal al llarg de la setmana.

NORMATIVA PANDÈMIA
Malgrat la millora de la incidència hem de continuar mantenint la prevenció.
Seguirem posant el gel a l'entrada i sortida de les misses.
Hem de fer servir la mascareta.
Els dies de precepte s'entra per la porta principal i se surt per la lateral.
Seure sobre els papers indicadors i/o mantenir una distància mínima.
Per higiene demanem fer servir el lavabo del campanar el mínim possible i sempre abans o després de la 
missa, no durant la celebració.
La col·lecta (donatiu que tots hem de donar per fer possible la parròquia) és a la sortida de Missa en les 
caixetes (o amb targeta en la màquina).

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

Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com

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):

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)

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

A Sant Josep Obrer de Can Bassa:
-------------

Dissabte 3 a les 18.30h: Luis ROJAS DIAZ

Diumenge 27: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Pilar FELIP TORRUELLA - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 28: 20h: José RUBIO FERRER. Dimarts 
29: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Pere PELLICER, Família MURTRA-VILARDEBÓ. Dimecres 30: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 2: 9h: 
Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH, Difunts Família SERRA-MARTÍ.

MISSES DE DIFUNTS:

***********

Dissabte 26 de juny de 2021
a les 18.30h    

Imatge de Sant Joan
a l’Església de Sant Josep de Can Bassa

ESGLÉSIA DE SANT JOSEP OBRER
- CAN BASSA - PARRÒQUIA SANT JULIÀ DE PALOU

PATRÓ DEL BARRI DE CAN BASSA
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