
F
u
ll 

in
fo

rm
a
ti
u
 n

º 
2
.0

6
1

Diumenge, dia 7 de març 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

“Oh Ángel de la tierra, glorioso San José: que os maravillasteis de tener sujeto a vuestros mandamientos al Rey del cielo: si 
vuestra consolación al volverlo de Egipto se enturbió con el temor de Arquelau, sin embargo, asegurado por Ángel, alegre vivisteis 

en Nazaret con Jesús y María. Por este vuestro dolor y gozo concédenos que, libre nuestro corazón de temores perturbadores, 
podamos gozosos poseer la paz de conciencia, vivamos seguros con Jesús y María y entre ellos también un día podamos morir."

“Oh Àngel de la terra, gloriós Sant Josep: que us meravellàreu de tenir subjecte als vostres manaments el Rei del cel: si la vostra 
consolació al tornar-lo d'Egipte s'enterbolí amb el temor d'Arquelau, no obstant, assegurat per l'Àngel, alegre visquéreu a Natzaret 
amb Jesús i Maria. Per aquest vostre dolor i goig concediu-nos que, lliure el nostre cor de temors pertorbadors, puguem gojosos 
posseir la pau de consciència, visquem segurs amb Jesús i Maria i entre ells també un dia  puguem morir." (6è dolor i goig dels 7 

diumenges de Sant Josep)

Papa Francesc: 12-13 març 2021 - 24 hores per al Senyor
Tema: verset del Salm 103:3: «Ell perdona tots els teus pecats»

- Accés a les confessions.

- Des de la la nit del divendres 12 de març i tot el dia del dissabte 13 de març viure en actitud de 
pregària.
- Una obertura extraordinària de l'església.

- Adoració eucarística. 

Finalitats:

DISSABTE
Ÿ Temple obert de 8 a 21h
Ÿ Laudes a les 8.45h
Ÿ Dissabte Missa a les 9h 
Ÿ Pregària mariana de 9.30 a 10h. Capella de la MdD de La Salut, amb 

intenció pels malalts
Ÿ 19-20h Exposició del Santíssim

DIVENDRES

Ÿ Temple obert fins 22h
Ÿ Via Crucis divendres a les 19.30h

Ÿ 19-19.15h Exposició i meditació (missatge Quaresma Papa Francesc - es pot descarregar 
en català i castellà a @santestevegr)

Ÿ 1915-19.45h Confessions

A Sant Esteve:

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas
En català: CPL

Per poder seguir be laudes i vespres i meditar les lectures de la Missa del dia
descarregueu-vos al mòbil les aplicacions



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

QUARESMA 2021: LA VIVÈNCIA DE LA LITÚRGIA COM A CONVERSIÓ QUARESMAL
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 catequesis del 
Papa Francesc.
El 1r diumenge ens vam centtrar en els ritus inicials, particularment el moment penitencial. En el 
2n diumenge en la litúrgia de la Paraula.
En aquest 3r, la litúrgia eucarística. En paraules del Papa:
"El primer altar cristià, va ser el de la Creu, i quan nosaltres ens acostem a l'altar per a celebrar la 
missa, la nostra memòria va a l'altar de la Creu, on es va fer el primer sacrifici. El sacerdot, que en 
la missa representa a Crist, compleix el que el Senyor mateix va fer i va confiar als deixebles en 
l'Últim Sopar: va prendre el pa i el calze, va donar gràcies, els va passar als seus deixebles dient: 
«Preneu, mengeu… beveu: això és el meu cos… aquest és el calze de la meva sang. Feu això en 
memòria meva».

En aquest cas és un grup de 10 infants.

MISSA AMB GRUP DE CATEQUESI DIUMENGE 14 DE MARÇ A LES 11H (CASTELLANO)
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.

GRUP DE VIDA CREIXENT
Trobada formativa divendres 12 de març de 9.30 a 10.30h (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 (aquesta setmana dimarts) 
Recordeu que la Missa de dijous tot i sent una Missa diària més, té especial sensibilitat  per grups 
parroquials i de catequesi. Aquestes setmanes estem convocant famílies de 1r any de catequesi i es 
fa referència breu al sentit de cada moment de la Missa. 
Recolzem-les amb la nostra participació a Missa.

RE-INICI FORMACIÓ GRUPS CATEQUESI 2N ANY : DIJOUS 11 I DIVENDRES 12 DE MARÇ

       Temple parroquial: Dissabtes 18h (català) /  Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabtes 18.30h (castellano)
Ÿ Sant Julià de Palou 

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

.

Trobareu les informacions d'intencions pels difunts, sobre els batejos i casaments penjats a les cartelleres i a l'adreça de Twitter 
(@santestevegr)

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

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@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)
Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):

.

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

.

Misses:

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

Diumenge 7: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Manuel CUESTA, Tomás TAICA SALINAS - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: 
Carolina BASAGAÑA, Bartomeu FAJULA. Dilluns 8: 20h:  Hermanos POLANCO de JESÚS, Família de JESÚS de la CRUZ 
Difunts: Maria-Elena FAGÍN CAAMAÑO (79a), Antonio-Leonardo CASTAÑO VICO (85a), Mercedes ANDREU ALZORRIZ 
(86a). Dimarts 9: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Felisa MUNTAL, Aniv. Dolors PLANAS. Dimecres 10: 9h: Germanes 
VEDRUNA, Aniv.Antoni PORTA, Concepció i FAMÍLIA. Dijous 11: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 13: 
9h: 1er. Aniv. Juan Maria IMAZ.

MISSES DE DIFUNTS:

***********
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