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Diumenge, dia 28 de febrer 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

“Glorioso San José, custodio y familiar íntimo del Verbo de Dios Encarnado, grande fue tu sufrimiento para alimentar y servir al hijo 
del altísimo, sobre todo en la huida a Egipto; del mismo modo fue grande tu alegría en tener siempre en tu compañía al mismo hijo 
de Dios y ver cómo caían en tierra los ídolos de Egipto. Por este dolor y este gozo, te rogamos la Gracia de hacer caer de nuestro 

corazón todo ídolo terrenal, porque ocupados a servir Jesús y María, vivamos únicamente para ellos hasta el final."

“Gloriós Sant Josep, custodi i familiar íntim del Verb de Déu Encarnat, gran va ser el teu patiment per alimentar i servir al fill de 
l'altíssim, sobretot en la fugida a Egipte; de la mateixa manera va ser gran la teva alegria en tenir sempre en la teva companyia al 
mateix fill de Déu i veure com queien en terra els ídols d'Egipte.  Per aquest dolor i aquest goig, et preguem la Gràcia de fer caure 
del nostre cor tot ídol terrenal, perquè ocupats a servir Jesús i Maria , visquem únicament per a ells fins al final." (5è dolor i goig 

dels 7 diumenges de Sant Josep)

TROBADA-PREGÀRIA
ARXIPRESTAL

QUARESMA - ANY DE SANT JOSEP

Diumenge 28 de febrer de 17 a 18h
Parròquia Sant Esteve de Granollers

Amb capacitat i normes higièniques segons la normativa per la pandèmia.

Arxiprestat de Granollers

Les paraules que diem amb la boca van acompanyades pel gest de 
colpejar-se el pit, reconeixent que he pecat per la meva culpa i no per 
la d'uns altres. Sovint succeeix que en efecte, per por o vergonya, 
assenyalem amb el dit acusant als altres. Costa admetre que s'és 
culpable, però ens fa bé confessar-ho amb sinceritat”. 

"Diem en veu alta la confessió general –el jo confesso- , però  
pronunciada en primer persona del singular  per part de la comunitat, 
en la qual es  confessa a Déu i als germans d‘haver pecat molt de 
pensament, paraula, obra i omissió...

El 1r diumenge  ens vam centrar en els ritus inicials, particularment el 
moment penitencial. Una breu fase del Papa:

Des de l'equip de litúrgia s'ha proposat a cada Missa de diumenge de 
Quaresma anar revisant la vivència individual de la Missa, amb breus 
monicions de cada part extretes de la catequesi del Papa Francesc.

QUARESMA 2021: LA VIVÈNCIA DE LA LITÚRGIA COM A 
CONVERSIÓ QUARESMAL

No és suficient escoltar amb les oides, sino acollir amb el cor la llavor 
de la divina Paraula , deixant-li donar fruit”.

"És una experiència que té lloc «en directe» y no en diferit, perquè 
«quan es llegeixen el l'Església les Sagrades  Escriptures, Déu 
mateix parla al seu poble, y Crist, present a la seva paraula, anuncia 
l'Evangeli»...

Aquest 2n diumenge ens centrem en la litúrgia de la Paraula:

NSTITUCIÓ DE DOS NOUS JOVES ACÒLITS
Amb alegria dos joves -Rodolfo i Sergi- de 21 anys han demanat ser àcòlits de Missa.
A missa d'11h el Rodolfo i a missa de 12h el Sergi reben la benedicció i se´ls imposa la túnica i sabates.
Donem gràcies a Déu!



Si ja s'han rebut aquests sagraments també es pot formar part del grup.

Si alguna família vol animar al seu fill/a a participar en un d'aquests horaris només cal informar en horari de 
secretaria parroquial.

GRUP D’ADOLESCENTS: DIVENDRES DE 18.30H A 19.30H
S'ha iniciat un grup per adolescents de 3r i 4rt d'ESO. Dins la formació es prepara per la Confirmació (o 
Comunió i/o bateig si no s'han rebut).

Aquest grup coral és per a infants de 3r de primària a 2n d'ESO. 
RE-INICI SOL-IXENT (Pueri Cantores)

Ha reprès assajos presencials en grups de 6 i en blocs de 45 minuts (divendres de 19 a 19.45h i de 19.45 a 
20.30h).

No podem començar l'activitat amb l'esquema habitual, però divendres començarem la part formativa en 
blocs de 45 minuts i amb un màxim de 6 infants per grup.

Com sabeu la parròquia de Sant Esteve des de fa 4 anys ofereix Proposta Estev@ per a infants entre 5è de 
primària i 2n d'ESO. Està format per 30 participants.

Si voleu afegir al vostre fill/a només cal informar a secretaria parroquial.

RE-INICI FORMACIÓ GRUPS PROPOSTA ESTEV@: DIVENDRES 5 DE MARÇ

Recordeu que la Missa de dijous tot i ser una Missa diària més, té especial sensibilitat  per grups parroquials i 
de catequesi. 

Recolzem-les amb la nostra participació a Missa.
Cal preparar millor que mai les celebracions.

Aquestes setmanes estem convocant famílies de 1r any de catequesi i es fa referència breu al sentit de cada 
moment de la Missa. 

Si Déu vol i la normativa ho permet al voltant de 70 infants rebran al Senyor a final de curs.

MISSA DIJOUS 20H

És un any amb molts condicionaments, però l'equip en parlarem de les possibilitats al voltant de la tradicional 
Romeria de Santt Esteve a Montserrat.

REUNIÓ CATEQUISTES INFANTS QUE REBEN LA COMUNIÓ AQUES CURS: DIJOUS 4 DE MARÇ, 19H

Ara per ara el seguiment és on-line. L'horari de grup és de 18.30 a 19.30h els divendres.

MISSA FAMILIAR:  DIUMENGE 28 DE FEBRER A LES 12H
Per complir la normativa no es fan convocatòries de les famílies de catequesi de manera general. Es convoca 
un o dos  grups determinats (màxim de 20  famílies) a una Missa concreta. Els pares seuen  als bancs davant 
de la MdD de Granollers i els infants al presbiteri.
Aquest cap de setmana a Missa de 12 s'han convocat  a 2 grups de catequesi i anima la Missa el grup de 
Missa Familiar.

REUNIÓ EQUIP ROMERIA MONTSERRAT: DIMECRES 3 MARÇ, 20,30H

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

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

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

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:

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)

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 28: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Esposos MIQUEL i CARME, Mauro VALENCIA PINTO - 12h: (PEL 
POBLE). Dilluns 1: 20h: Difunts: Socorro AGUILERA RUIZ (94a). Dimarts 2: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Esposos 
JOAN i CARME - 20h: PARRO. Dimecres 3: 9h: Germanes VEDRUNA, Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. Dissabte 6: 9h: 
Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.
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