
A partir del 30 de setembre  a hora de secretaria (dimarts i divendres de 18 a 20h)
Dilluns 28 i dimarts 29 de setembre de 17.30 a 18.30h.

. 

INSCRIPCIONS INFANTS (Comunió i continuïtat -3r primària a 2n ESO), ADOLESCENTS-
Confirmació (a partir de 3r d'ESO), JOVES I ADULTS:

És un servei a l'abast de tothom.

Mai hem tingut ensurts importants, però sí que caldria tenir un equip que, per torns, féssim servei 
d'acollida i vigilància.

Tots som necessaris

Serien torns d'una hora un dia de la setmana a escollir horari de 10 a 13h i de 17 a 19.30h 
(excepte els diumenges). 

Qui vulgui pot apuntar-se a sagristia en acabar les misses o a secretaria.

CRIDA PER CREACIÓ EQUIP VOLUNTARIS TEMPLE PARROQUIAL
La nostra parròquia és una de les poquíssimes a la diòcesi que està oberta tot el dia cada dia 
(excepte el migdia, menys dijous que resta oberta). L'horari habitual és de 8.30 a 13h i 17 a 
20.45h.

Un gran gràcies!!!!
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Diumenge, dia 27 de setembre 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

“La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran 
plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad 

misionera del Pastor y de la comunidad ... “ (Francisco, EG n. 28)

“La parròquia  no és una estructura caduca; precisament perquè te una gran plasticitat, 
pot prendre formes molt diverses que requereixen la docilitat i la creativitat missionera del 

Pastor i de la comunitat...” (Papa Francesc, EG n. 28)

CORALS DE PUERI CANTORES DE LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE

Coral de Joves ALBADA
A partir de 3r d’ESO (divendres de 20.45 a 22.15h)

Coral d’adults COR ROGENT
Divendres de 19.15 a 20.30h

Coral Infantil SOL IXENT
De P4 fins a 2n primària (divendres 17.30 a 18.30h)
De 3r primària fins a 2n d'ESO (divendres 19h a 20.30h)

Animem a totes les edats a inscriure´s! Gràcies a les sales amples que tenim podem oferir aquest 
servei amb totes les mesures higièniques pertinents.

Més informació: al despatx parroquial o uns minuts abans de començar l'assaig.

Quotes anuals:

Sol Ixent (petits): 100€
Sol Ixent (grans): 150€

Albada: 150€
Cor Rogent: 150€

Possibilitat de fraccionar la quota en 4 
pagaments (excepte Sol Ixent-petits- que 

es pot fraccionar en dos).

Totes les corals estan dirigides per 
professionals i amb els instruments i mitjans 
tècnics adients, és per això que es fa 
necessari pagar una quota de participació 
(possibilitat de beques i descomptes per a 
germans).



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

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

.

Ÿ Sant Julià de Palou:

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

.

Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h
Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

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

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

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

Misses:

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

Dissabte 26: 20h: Aniv. Ramón PASCUAL. Diumenge 27: 9h: Maria del Carmen AIZPURU, Julia MONTOYA ALONSO, Custodia Maria PÁJARO MELLA, 
Maria Concepción SAN MARTÍN - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Ubaldina GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Dolores ZAPATERIA, Gregoria PEDROZA 
TORRES - 12h: (PEL POBLE) - 19:15h: Adelaida RODÉS. Dilluns 28: 20h: Difunts: Encarnación CASTEJÓN AYLLÁN (93a), Jaime GONZÁLEZ 
ALQUINGA (60a), Salvador VILÀ SANCHIZ (83a), Francisco ARTERO GRIMA (93a), Joan GARRELL BELLAVISTA (92a), Emilia CASTILLO LÓPEZ 
(92a). Dimarts 29: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Maria del Carmen AIZPURU, Julia MONTOYA  ALONSO, Custodia Maria PÁJARO MELLA, Maria 
Concepción SAN MARTÍN. Dimecres 30: 9h: Germanes VEDRUNA, Ubaldina GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Dolores ZAPATERIA, Gregoria PEDROZA 
TORRES. Dijous 1: 9h: Maria del Carmen AIZPURU, Julia MONTOYA ALONSO, Custodia Maria PÁJARO MELLA, Maria Concepción SAN MARTÍN. 
Divendres 2: 9h: Ubaldina GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Dolores ZAPATERIA, Gregoria PEDROZA TORRES. Dissabte 3: 9h: Difunts Família TORRENTS-
ARNALDICH.

MISSES DE DIFUNTS:

TOTA LA COMUNITAT QUAN CELEBREM LA MISSA ÉS EDUCADORA EN LA FE
Cal que tota la parròquia ens posem en clau d'acollida i educadors en la fe, especialment pels 
infants i famílies.
A octubre tenim primeres comunions (s'havien de fer al maig). No se celebraran en diumenge 
(dates: 10-12-17 octubre). 
Però al llarg de 3 setmanes seguides  -cada setmana a una Missa diferent- acollim unes 20 
famílies (de les més de 60). Cal una participació activa per fer de la Missa una autèntica trobada 
de fe, amb el cant i la pregària, i amb una pietat que es contagiï...
Una hora abans les famílies (i qui vulgui venir) a la sala Sala Esteve reben una formació sobre el 
sentit de la Missa.

Als feligresos habituals us demanem ocupeu els bancs  a banda esquerra -si mirem cap 
l'altar-  (veureu que estan numerats amb números imparells).

La tercera és en diumenge: el 4 d'octubre a les 11h. Maribel Pou parlarà de la Missa i a les 
12h celebrarem l'Eucaristia on 4 infants rebran el baptisme. 

1.  Aportació dominical com una ofrena en comunió, a la col·lecta de la Missa.  

2.  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.

Temporalment per precaucions sanitàries la col·lecta és en acabar, al sortir del temple i amb 
dues modalitats: en efectiu o amb els atris per donatius amb targeta (opció de 5€, 10€, 25€ i 45€).

ECONOMIA: COM PUC AJUDAR I DONAR SUPORT? DUES  FORMES PRÀCTIQUES

***********

Concert solidari
Diumenge 4 d’octubre a le 17h
Parròquia Sant Esteve de Granollers

Reserva anticipada
d’entrada solidària a
amicsdelaunio.cat

La reserva té un cost mínim
de  que es destinaran5�
íntegrament a projectes socials
de la Fundació El Xiprer
i de Càritas Arxiprestal Granollers

No es podrà accedir al
concert sense reserva anticipada

L’ús de mascareta serà obligatori
durant tot el concert

Organitza: Amics de la Unió


