PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE GRANOLLERS
Full informatiu nº 2.041

I PARRÒQUIES DE: SANTA AGNÈS DE MALANYANES I
SANT JULIÀ DE PALOU - ESGLÉSIA SANT JOSEP OBRER DE CAN BASSA
@santestevegr #eltuitdestesteve

Com va escriure sant Ignasi de Loiola: «actua corn si tot depengués de tu, sabent que en realitat tot
depèn de Déu». Més enllà dels suports humans, més enllà de l'experiència i els recursos personals i
institucionals, és el moment de la fe, de la conﬁança en el Senyor, d'obrir el cor a la seva gràcia.
(De la Carta dels Bisbes de la diòcesi deTerrassa, En el teu nom calarem les xarxes -setembre 2020-)

Diumenge, dia 4 d’octubre de 2020

Como escribió San Ignacio de Loyola: «actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad
todo depende de Dios». Más allá de los apoyos humanos, más allá de la experiencia y los recursos
personales e institucionales, es el momento de la fe, de la conﬁanza en el Señor, de abrir el corazón a
su gracia.

CATEQUESI DE COMUNIÓ I/O CONTINUÏTAT
CATEQUESI D'ADOLESCENTS-CONFIRMACIÓ I GRUPS DE JOVES I ADULTS

Curs 2020-21

Informacions noves inscripcions a Sant Esteve de Granollers (adaptades a la situació de pandèmia)

3r o 4t de primària - que no hagi cursat 1r any
(en cas de cursar 5è de primària ﬁns a 2n d’eso, es fa fels divendres a *Proposta Estev@)

Degut a la situació de pandèmia, aquest any proposem la combinació de trobades presencials mensuals
complementades amb material online per treballar quinzenalment a casa. A més, les últimes tres setmanes de curs es farà
classe presencial amb la ﬁnalitat de crear els grups per al curs 2021-22.

5è de primària a 2n d’ESO - Proposta Estev@
Per a infants que han rebut la comunió o que s’han de preparar per batejar-se o rebre la comunió cursant 5è curs o més.
Presencial i setmanal.

Els divendres de 17.15 a 19h
17.15h Acollida amb activitats lúdiques (i espai per a prendre el propi berenar, si cal)
17.45h Tallers educatius i d'expressió
18.15h Estona de reﬂexió/formació

I a partir de nascuts el 2006: CATEQUESI CONFIRMACIÓ I GRUPS ADOLESCENTS-JOVES-ADULTS
Pels que es volen conﬁrmar (i batejar i/o comunió en cas de no haver rebut aquests sagraments) o seguir rebent formació.
Informació, horaris i dies en el moment de la inscripció (ﬁns a 18 anys preferentment divendres nit)

AMPLIACIÓ DATES INSCRIPCIONS:
Dilluns 5 i dimarts 6 d'octubre de 17.30 a 18.30h
La resta de setmanes d'octubre a despatx (dimarts i divendres de 18 a 20h.) Data límit: 23 octubre
Inscripció*: 20€ + llibre (cal portar fotograﬁa de carnet)

CORALS DE PUERI CANTORES DE LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
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.

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)

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

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).
To t e s l e s c o r a l s e s t a n d i r i g i d e s p e r
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).

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

Celebracions Primeres Comunions:
dissabte 10 d'octubre a les 12h i a les 17h

INFORMACIÓ DE
SANT JULIÀ DE PALOU
I SANT JOSEP DE CAN BASSA

Vida Creixent:
reunió de grup divendres de 9.30 a 10.30h.
És oberta a més grans de 65 anys.

Diumenge 4 d'octubre a les 19h:
Concert famílies de l'Escola de Música
(Palou).
Parròquia

PARRÒQUIA

Sant Julià
de Palou

SANT ESTEVE DE GRANOLLERS
sorteig de la loteria del 22 de desembre de 2020

SORTEIG
DE

NADAL

87219

INFORMACIÓ DE
SANTA AGNÈS DE MALANYANES

Butlleta: 5€

@stagnesmalanyanes

Inclou 1€ de donatiu per a ajudes socials o

l’acondicionament i millora dels espais
per projectes socials*

Diumenge 18 d'octubre a Missa de
12.15h:
Primera Comunió (Carlota Gómez Vila).

Es poden adquirir en horari de despatx parroquial
o a la sagristia en acabar les misses.
* Si vols col·laborar com a voluntari, dirigeix-te al despatx parroquial:
dimarts i divendres de 18 a 20h
Telèfon: 93 870 03 24 | E-mail: stestevegranollers.secretaria@gmail.com

parròquia

STA. AGNÈS
DE MALANYANES

CONFESSIONARIS DE SANT ESTEVE ADAPTATS MESURES HIGIÈNIQUES
Aquest mesos per confessar s'ha fet servir la primera sala de la sagristia.
Des d'aquest cap de setmana ja usem els confessionaris (capella del Santíssim i capella Sagrat Cor).
S'han posat mampares de metacrilat i gel hidroalcòhic.
Tant el prevere com el penitent han de dur marcareta.
Sempre que sigui possible abans de les misses un mossèn serà al confessionari. Mireu el llum verd o
vermell per saber el confessionari on és (verd disponible, vermell hi ha un penitent).
En tot cas sempre es pot anar a la sagristia abans o després de misses a demanar confessió.

***********

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 3: 20h: Maria CASALS FONT i FAMÍLIA, Victoria Caridad BENITEZ SÁNCHEZ, Pablo BENITEZ SÁNCHEZ, Francisca Maira DIAZ BENITEZ.
Diumenge 4: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 5: 20h: Difunts: Emilia COBO IZQUIERDO (66a), Rafel SALA OLLÉ
(65a), Maria Teresa GIRBAU ROURA (90a), Joaquima MARATA FERRER (96a), Josep SALAMERO LLOPART (92a), Rosa RESINA REQUENA (90a).
Dimarts 6: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Difunts: Família BOSCH-RIERA. Dimecres 7: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 8: 20h: Pilar
LABARTA TOLOSANA. Divendres 9: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 10: 9h: Óscar MANZANO.
----ALTRES CELEBRACIONS:
Dissabte 4 d' octubre a les 12h es batejaran: Na Mia Valeska BERROCAL PAZ, Na Sílvia LLORENS EVITA, Na Maima Kenizé RAFECAS MALDONADO
i N'Adriana Nerea SÁNCHEZ MILLA i a les 13.30h: L'Enzo CARRASCO ARRANZ.

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):
Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)
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)
.

Misses:
Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h
Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano) / 12h (català) / 19.15h (català)
.

Ÿ

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

.

Ÿ

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

