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Diumenge, dia 31 de gener 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

"José, Esposo de María, así como fue gran la aflicción de vuestro corazón a la perplejidad de 
abandonar a vuestra esposa así fue la alegría cuando el Ángel te reveló el misterio de la 

Encarnación. Te pedimos que nos consoleis con la alegría de una vida justa." 

"Josep, espòs de Maria, així com va ser gran l'aflicció del vostre cor en la perplexitat d'abandonar a 
la vostra esposa així va ser l'alegria quan l'Àngel us va revelar el misteri de l'Encarnació. Us 

demanem que ens consoleu amb l'alegria d'una vida justa." (1r dolor i goig dels 7 diumenges de 
Sant Josep)

Encomanem a la seva protecció totes les comunitats parroquials i li demanem força en el moment que vivim.

DIMARTS 2 DE FEBRER: Dia de la Candelera i de la vida consagrada

Si un no està batejat o confirmat o no ha rebut la Comunió se´l prepara.

Tots som necessaris.
Un gran gràcies ja als 28 voluntaris que fan possible aquest servei!!!!

Ja tenim la graella quasi plena  però falten alguns torns. Cal apuntar-se a sagristia en acabar les misses o a 
secretaria per omplir-la totalment (Coordinador: Neftalí Guzmán i Jordi Suriol).

És un servei a l'abast de tothom.

Són torns d'una hora un dia de la setmana a escollir horari de 9.30 a 13h i de 17 a 19.30h (excepte els 
diumenges que només cal de 18 a 19h).

La nostra parròquia és una de les poques a la diòcesi que està oberta tot el dia cada dia (excepte el migdia). 
L'horari habitual és de 8.30 a 13h i 17 a 20.45h.

ANY DE SANT JOSEP: SET DIUMENGES DE SANT JOSEP  / 7 DOMINGOS DE SANT JOSÉ

EN ESPECIAL EN SANT ESTEVE 15 MINUTOS DE LA MISA DE 11 Y EN ST JOSEP DE CAN BASSA 15 
MINUTOS ANTES DE LA MISA DE SÁBADO DE LAS 18.30H.  REZAREMOS A SAN JOSÉ LOS 
DOLORES Y GOZOS DE LOS SIETE DOMINGOS. PARA COMPARTIR ESTA ORACIÓN SE PUEDE 
ADQUIRIR UN PEQUEÑO FOLLETO EN LA LLIBRERIA SANTA ANNA  (tanto en castellano como en 
catalán)

HORES QUE ES NECESSITEN VOLUNTARIS: Dimecres de 17 a 18h / Divendres d'11 a 12h. / Divendres 
de 11 a 12h / Dissabte de 12 a 13h / Dissabte de 17 a 18h Dissabte de 18 a 19h.

Mai hem tingut ensurts importants, però sí que és necessari tenir un equip que, per torns, pugui fer servei 
d'acollida i vigilància.

Aquesta antiga tradició la vivim a partir d'aquest diumenge 31 de gener. A totes les misses dirigirem una 
pregària a st Josep preparant-nos així per la seva festa.

Si algú no pot en aquest horari, es pot inscriure i s'oferirà una alternativa.

Si has nascut el 2005 o 2006 és el moment de formar part d'aquest grup. És obert a confirmats i no 
confirmats.

NOU GRUP D'ADOLESCENTS/CONFIRMACIÓ

L'horari és divendres de 18.30 a 19.30h. Cal inscriure's a secretaria. Serà on-line fins que la normativa 
permeti les reunions.

REPENSANT LES MISSES DE VESPRE DE DURANT LA SETMANA (dilluns-dimarts-dijous)
Us recordem que  les misses de vespre de durant la setmana tindran una orientació particular (però 
evidentment totes són per a tots):
- La de dilluns pels difunts de la setmana (a més d'aniversaris que també es poden demanar a la resta de 
misses de  dilluns a diumenge -excepte la de 12h de diumenge que és per tot el poble-).

- La de dijous per grups parroquials i de catequesi. Aquest dijous serà Missa d'acció de gràcies pels adults 
que han rebut la Confirmació els darrers cursos.

- La de dimarts pels feligresos de parla castellana, especialment nouvinguts. Té un sentit d'acollida i 
d'aprenentatge de les pregàries en català. Durant un mes farem aquesta prova i revisarem la participació.

Repartiment i benedicció candeles tant a la Missa de 9h (català) com la Missa de 20h (castellano)

A  tots els voluntaris us convoquen el dissabte 6 de febrer a Missa de les 9 del matí i de 9.30 a 10h 
comentarem alguns aspectes.

 A més el tuit de cada setmana fins la setmana del 19 de març serà el goig i dolor corresponent.

CRIDA PER OMPLIR HORARIS EQUIP VOLUNTARIS TEMPLE PARROQUIAL



.

Ÿ Sant Julià de Palou 

Misses:

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

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

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

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

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

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

       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)

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)

Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

.

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 30: 20h: Quimeta CANAL FONTANALS. Diumenge 31: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Wilton MOSQUERA NARANJO, Felipe NARANJO 
IZQUIERDO, Miguel NARANJO GONZÁLEZ - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 1: 20h: 6è. Aniv. Francesc d' Assis GRAU GASCH, 15è. Aniv. Vicenç Miquel 
MASNOU. Difunts: Montserrat GAIG BLASCO (86a), Pau PUIG PAGÉS (91a), Julián BUENDÍA RAMIREZ (82a). Dimarts 2: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX - 20h: Família VENEGAS-FERNÁNDEZ. Dimecres 3:  9h: Germanes VEDRUNA, Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. Dissabte 6: 9h: Difunts 
Família TORRENTS-ARNALDICH.

A Sant Josep Obrer de Can Bassa -- Dissabte 30, 18.30h: Rafael CRUZ AGUILAR  (81a).

***********

SERVEI DE LECTORS A MISSA
Dijous passat a st Esteve vàrem celebrar la Missa amb els voluntaris lectors. Vol ser un inici d'itinerari fins la 
Pasqua per fer aquest servei més pastoral i millorar-lo. En aquest moment 60 feligresos en formen part.

Demanem als feligresos habituals i a qui pugui venir, participar a la celebració per recolzar amb la seva 
presència l'acollida a aquestes famílies.

Tant els qui vau venir dissabte com els qui no, demanem en acabar les misses passeu per sagristia a 
comprovar les dades personals.

2a CONVOCATÒRIA FAMÍLIES 1r ANY CATEQUESI
Diumenge 7 de febrer a la Missa de 19.15h es convoquen totes les famílies.
Cada família tindrà reservat un banc. A les 19h s'acolliran a l'atri esglaonadament.

NOU HORARI
MATINS
DE DIMARTS A DISSABTE DE 10 A 13H

TARDES
DIMARTS A DIVENDRES DE 17 A 20H

Diocesana

Arxiprestat

de Granollers

B o t i g a d e r o b a r e c i c l a d a
www.caritasreintegra.net

@caritasreintegrainfo@caritasreintegra.net619�71�66�62Carrer�Sant�Jaume,�34�-�Granollers

El 21 de gener del 1995 s'inaugurava a la Catedral Primada de 
Tarragona el Concili Provincial Tarraconense.
Amb motiu de la celebració joiosa i conjunta de la solemnitat de 
Sant Fructuó de 2021, les deu diòcesis amb seu a Catalunya, van 
decidir publicar aquest Document amb la intenció que sigui útil i 
protós, i que expressi una orientació pastoral que es mou entre el 
Concili Vaticà II, els ensenyaments del Papa Francesc –sobretot 
l'Exhortació pastoral Evangelii gaudium– i les resolucions del 
Concili Provincial Tarraconense de 1995.

“

Ja disponible a la llibreria!Horari comercial:
De dilluns a divendres de 10h a 13h i de 17h a 20h
Dissabtes* de 10h a 13h
*Actualment tancat segons normativa Covid-19.

5 �’50

català

AMPLIACIÓ HORARI BOTIGA RE-INTEGRA


	Página 1
	Página 2

