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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
"Josep, espòs de Maria, així com a pare va ser gran l'aﬂicció de veure nèixer amb tanta pobresa
l'Infant, així va ser l'alegria quan els àngels i els pastors van fer resplandent aquella nit. Us
demanem que ens consoleu amb la paciència davant la nostra pobresa i l''esperança de la glòria."
(2n dolor i goig dels 7 diumenges de Sant Josep)

Diumenge, dia 7 de febrer de 2021

“"José, esposo de María, así como padre fue gran la aﬂicción de ver nacer con tanta pobreza del
Niño, así fue la alegría cuando los ángeles y los pastores hicieron resplandeciente esa noche.
Rogamos faciliten consolad con la paciencia ante nuestra pobreza y la esperanza de la gloria. "

Parròquia de Sant Esteve - 11 al 14 de febrer

CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE LA

MARE DE DÉU DE LOURDES

Dijous 11 de Febrer:
Dia de la Mare de Déu de Lourdes
9h Missa en honor de la Mare de Déu
19h Rosari al vestíbul de l’entrada principal davant la imatge
20h Missa en honor de la Mare de Déu

Diumenge 14 de Febrer:
12h Eucaristia
(amb intenció especial pels malalts, particularment de la pandèmia)
Cants a càrrec de Cor Rogent (Pueri Cantores de Sant Esteve)

La imatge serà al temple a totes les misses
del cap de setmana del 13 I 14 de febrer

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

FORMACIÓ

TOTES LES EDATS

3r de primària a 2n d’ESO

PASTORAL INFANTIL
1r any
>>

2n any
>>

Delegació Lourdes

(3r primària)

on-line i trobada mensual en diumenge tarda

Granollers

2020-21

30 anys en endavant
(depenent de la situació personal)

PASTORAL D’ADULTS
Dijous de 20 a 21h

(4t primària)

presencial en dijous o divendres de 17.45 a 19h

Proposta Estev@ (5è de primària a 2n d’ESO - nascuts de 2007 a 2010)
>> presencial en divendres de 17.15 a 19h (combina formació i tallers)
Nascuts a partir de 2005 o 2006

A partir de 65 anys

PASTORAL GENT GRAN
(VIDA CREIXENT)
2n i 4t divendres de mes
de 9.30 a 10.30h

PASTORAL ADOLESCENTS (CONFIRMACIÓ)
És obert a conﬁrmats i no conﬁrmats.
Si un no està batejat o conﬁrmat o no ha rebut la Comunió se´l prepara.

Divendres de 18.30 a 19.30h.

Algunes formacions són on-line ns que la
normativa permeti les reunions.
Consultar cada cas al moment de la inscripció.

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

Nascuts a partir de 2004 ns 29 anys

PASTORAL DE JOVES

Inscripció a secretaria
(Dimarts i divendres de 18 a 20h)
o per mail a
stestevegranollers@gmail.com

Dos grups per edats: Nascuts 2003 i 2004 (i 2005 conﬁrmats) || Majors d'edat ﬁns a 29 anys

Diumenge cada 2 o 3 setmanes segons calendari de 18 a 19h
A les 19h, Vespres i a les 19.15 Missa (qui no hagi participat en altra Missa)

Si no es pot a l'horari proposat es fa un seguiment
personal.
En totes les etapes s'ofereix la iniciació als sagraments
segons moment (baptisme-comunió-conﬁrmació).

UNA SETMANA EN CLAU SOCIAL
Des de l'àmbit de la salut, el dijous 11, dia de la Mare de Déu de Lourdes.
5

Des de l'àmbit de la solidaritat. El proper cap de setmana a totes les misses col·lecta de Mans Unides.
Lema: “Contagia solidaritat per acabar amb la fam”. Destinataris (a nivell de Vallès Oriental): Bolívia
(Potosí). No tenen serveis bàsics, com energia elèctrica, clavegueram o serveis higiènics. Més del 50% no
compten amb sistemes d'aigua per al consum humà; els habitatges són rústics, fets de tova i palla. El projecte
està dirigit a persones en situació de vulnerabilitat: nens menors de 5 anys i les dones en edat fèrtil.
.

Des de l'àmbit de la coresponsabilitat política. Més enllà de les diﬁcultats, participar activament en unes
eleccions és una manera d'exercir la pròpia responsabilitat en la recerca del bé comú, per la construcció
d'una societat cada vegada més democràtica, solidària i acollidora.
CRIDA PER OMPLIR HORARIS EQUIP VOLUNTARIS TEMPLE PARROQUIAL
La nostra parròquia és una de les poques 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.
Mai hem tingut ensurts importants, però sí que és necessari tenir un equip que, per torns, fer servei d'acollida
i vigilància.
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). És un servei a l'abast de tothom.
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).
HORES QUE ES NECESSITEN VOLUNTARIS: Dimecres de 12 a 13h. / Dimecres de 17 a 18h. /
Divendres de 11 a 12h. / Dissabte de 12 a 13h. / Dissabte de 17 a 18h. /Dissabte de 18 a 19h. /Diumenge de 18
a 19h.
Un gran gràcies!!!!
VIDA CREIXENT
Trobada formativa divendres 12 de febrer de 9.30 a 10.30 (sempre és 2n i 4rt divendres de mes). És oberta a
més grans de 65 anys.
Per normativa COVID la trobada es fa a la Capella del Santíssim en acabar la Missa de 9h.
MISSA DIJOUS 20h
Recordeu que la Missa de dijous tot i sent una Missa diària més, té especial sensibilitat per grups parroquials
i de catequesi. Els dijous de l'11 de febrer a 4 de març seran presents -en petits grups- famílies de 1r any de
catequesi i es farà referència breu al sentit de cada moment de la Missa.
Recolzem-les amb la nostra participació a Missa.
LLIBRES RECOMANATS (a la Llibreria Santa Anna)
- Fulletó de pregària pels 7 diumenges de St Josep (en català i castellà)
- Bisbes de Catalunya: "Esperit, cap a on guies les nostres Esglesies?" (25 anys CPT)

***********

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 7: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Jaume RIERA, Fé VENTURA, Francisco RIERA, Encarnación RECHE SÁNCHEZ - 12h: (PEL
POBLE). Dilluns 8: 20h: Aniv. Carme ACOSTA i Agustí MIRALLES. Difunts: Fermín GUTIÉRREZ MARTÍNEZ (73a), Teresa OLIVA MAYOL (90a), Elisa
HERRERO BORDOY (91a). Dimarts 9: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 10: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 11: 9h: Manuel Felipe
CANOSA BELLVER - 20h: Margarita TRAMUNT BACH, Joan GUITET GIBERT, Aniv. Joan GANDUXER i Teresa MORATÓ. Divendres 12: 9h: Difunts
Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 13: 9h: 25è. Aniv. Miquel IGLESIAS, Carme VILA.

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

