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Diumenge, dia 30 de maig 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

“Santísima Trinidad: Un misterio muy grande, eterno, infinito,que supera nuestras pobres 
capacidades.Pero Dios ha querido revelarse, ha salido al encuentro del ser humano, y lo podemos 

conocer en su Hijo, y también conocer al Padre y al Espíritu Santo.” (Obispo Josep Àngel Saiz Meneses)

"Santíssima Trinitat: Un misteri molt gran, etern, infinit, que supera les nostres pobres capacitats.Però 
Déu ha volgut revelar-se, ha sortit a la trobada de l'ésser humà, i el podem conèixer en el seu Fill, i 

també conèixer al Pare i a l'Esperit Sant . " (Bisbe Josep Àngel Saiz Meneses)

Diumenge, 6 de juny a les 17:30 h
Església de Sant Esteve 
de Granollers

Cor Jove Amics de la Unió (Granollers)
Marta Dosaiguas, direcció
Vicenç Prunés, orgue

Donatiu: 10 €

LUX

Orgue Josep Maria Ruera de Sant Esteve de Granollers
(Hugo Mayer Orgelbau, GmbH, 2006-2007)

CONCERT SOLIDARI
a  benefici de Càritas Arxiprestal de Granollers
(botiga de roba RE-InTeGra)

ENTRADES A:
Botiga RE-InTeGra: 

Carrer Sant Jaume, 34, Granollers - 619 71 66 62
MATINS: de dimarts a dissabte, de 10 a 13h

TARDES: de dimarts a divendres, de 17 a 20h

I 30' abans del concert, a l'església
(�ns a completar l'aforament permès)

CORPUS CHRISTI 2021

Dissabte 5 de juny a Sant Esteve

19h Missa al temple parroquial
20h Benedicció a la plaça

(sense processó)

El diumenge, misses habituals
(9h, 11h castellano, 12h, 19.15h)

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 1

- A Sant Julià de Palou i a Sant Josep Obrer de Can Bassa
  no se celebra la Missa de dissabte.
- A Santa Agnès de Malanyanes, diumenge dia 6 a les 12.15h

a Plaça de l’Església de Granollers (davant de Sant Esteve)

La Botiga serà oberta també en aquest horari.

Dissabte 5 de juny paradeta solidària a càrrec de la botiga de 
Càritas RE-InTeGra: roba, cava artesanal i testos pintats a mà

de 10 a 13.30h i de 17 a 18.30h



I un favor: quan miris el vídeo, subscriu-te! al canal clicant la campaneta. Així rebràs les actualitzacions... I ens ajudes 
sense cap cost!

Aquest setmana comencen les preinscripcions.

Volem ser un servei complementari a tantes ofertes que podem trobar pels infants... En petits grups estables 
per edat conviure i generar aptituds i coneixements pel dia a dia. En aquest cas una descoberta de cultures 
amb cançons, balls, jocs i idiomes. A més dels monitors tenim un grup de talleristes especialitzats en cada 
àmbit.

UN ESTIU MÉS -I JA EN VAN 5!-: CASAL D'ESTIU A SANT ESTEVE

Esta pensat per infants que han cursat 1r de primària fins a adolescents de 4t d'ESO. Els més grans de 16 
anys poden apuntar-se com ajudants-voluntaris.

Un any més oferirem un casal d'estiu diferent.

I si una família està passant un mal moment l'ajudarem des de Càritas Sant Esteve.

No podem fer processó però volem fer benedicció a la plaça mantenint la distància de seguretat.

Aquest Corpus té un regust especial. Malgrat que no vivim encara una situació normalitzada, la pandèmia 
sembla que va a la baixa. 

TOTA AJUDA ÉS NECESSÀRIA!!! AL MENYS 1 HORA ENTRE LES 9.30H I LES 20.30H!  

Per fer la graella d'horari de voluntaris ens trobarem dijous 3 de juny a les 20h per celebrar la Missa de 
preparació de Corpus i de 20.30 a 21.30h organitzarem el voluntariat de dissabte.

CORPUS + CARITAT: SEREM MÉS FORTS!

Des del Canal de Youtube "Campanada de Vida" hem creat un vídeo. Busqueu l'enllaç o captureu el codi QR 
i a casa apreneu-la, i el dissabte 5 de juny a la benedicció de les 20h la cantarem plegats!!!
Passeu la veu...També a no practicants: algun conegut podria ser que no li vingui massa de gust venir a 
Missa, però es podria afegir a la plaça amb aquest gest...

El dissabte 5 de juny és de tots! A partir de les 9.30h tot el matí decorarem la façana del temple.

VOLUNTARIS CORPUS (dissabte)  I MISSA-REUNIÓ VOLUNTARIS (dijous)

A més cal organitzar la Missa de les 19h i la recollida posterior.

Vol ser una benedicció especial, per a tots i molt particularment per a tants professionals, voluntaris i 
familiars que han fet i  fan possible seguir endavant. I vol ser una pregària d'unió espiritual amb els difunts.
Per aquesta raó us proposem cantar la cançó de la Marató de 2020 pel Covid-19.

Si excepcionalment algú no pot assistir el dijous,  però vol fer de voluntari,  si us plau passeu a apuntar-vos el 
dimarts de 18 a 20h al despatx parroquial.

A més de 10 a 13.30h i de 17 a 18.30h tindrem una paradeta de Càritas a la plaça.

.

Diumenge 30: 9h: Neus MARTÍ GARRIGA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Andrés INFANTE, Bryan Alexander ESPINO POLANCO - 12h: (PEL 
POBLE). Dilluns 31: 20h: Esposos Ricard i Otília. Difunts: Germán MONTES ESTEVE (46a), Maria MARÍN GONZÁLEZ (80a). Dimarts 1: 9h: Difunts 
Família CALMET–GUIX. Dimecres 2: 9h: Germanes VEDRUNA, Teresa FERRER PUIGPEY. Dijous 3: 20h: Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. 
Divendres 4:  9h: Vicente GÓMEZ, Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

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

https://youtu.be/8sqeukEBO4o

Amb tallers de 45' d'expressió:
- Musical
- Corporal
- Lingüístic (nocions per anar pel món en anglès, francès, japonès amb 
talleristes, filòlegs i/o nadius...)
- Lúdic

Un viatge per diferents cultures del món a través de la música, el ball i 
l’idioma. I coneixerem cançons que inspiren a viatjar amb grans temes 
musicals de Disney i altres... De nord a sud i de est a oest!

per a infants i adolescents
de 1r de primària a 4t d’ESO

DEL 28 DE JUNY AL 23 DE JULIOL
DE 8.30 A 13.30H
(casal de 4 setmanes, opció a participar per setmanes)*

LA VOLTA AL MÓN
EN        DIES Aprendrem a

anar pel món!

INSCRIPCIONS: 21, 22 i 23 de juny de 18 a 19h als locals de Sant Esteve

PREINSCRIPCIONS: Dimarts i dijous 3, 8, 10, 15, 17 de juny de 18 a 19h 
als locals de Sant Esteve. Possibilitat de beca (Càritas Sant Esteve)

(cal portar: fotocòpia del llibre de família, carnet de vacunes i foto de carnet)
PREU: 4 setmanes: 180€ // Per setmana: 60€
Descompte per a germans
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