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Diumenge, dia 8 de novembre de 2020

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

“També hi ha un aspecte de l’obertura universal de l’amor que no és geogràfic sinó existencial. És la 
capacitat quotidiana d’ampliar el meu cercle, d’arribar a aquells que espontàniament no sento part 
del meu món d’interessos, encara que siguin a prop meu.” (Exhortació Papa Francesc Fratelli Tutti)

“También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico sino existencial. 
Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no 

siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí.” (Exhortación Papa Francesc 
Fratelli Tutti)

A SANT ESTEVE, UNA APOSTA PER L'ACOMPANYAMENT I 
FORMACIÓ A TOTES LES ETAPES DE LA VIDA

Inscripció a secretaria.
Presencial (on-line quan no és possible per normativa).
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).



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)

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 8: 9h: Leonor CARBÓ, Josep RIERA, Remei CAMPS, Mariano ROCA -  11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 9: 
20h: Difunts: Pere AGUSTÍ NAVARRO (94a), Maria Ángeles RUIZ (78a), Salvador BORRÀS BELLAVISTA (91a). Dimarts 10: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Óscar MANZANO - 20h: Família PARRO-ANTORAZ. Dimecres 11: 9h: Germanes VEDRUNA.  Dijous 12:  9h: Aniv. Alfred BENEZET. 
Divendres 13: 9h: Pilar LABARTA TOLOSANA, Josep BOSCH i Josepa RIERA. Dissabte 14: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.
-----
ALTRES CELEBRACIONS:
Diumenge  dia 8 de novembre a les 13.15h és batejaran: Nicole DE CHIARA, Carla MIR ROLDÀN, Maria MOTELLÓN SALA, Xènia SERRA ALTIMIRES.

***********

Hem de caminar cap a la sostenibilitat!

A totes les misses d'aquest cap de setmana els donatius seran destinats a la sostenibilitat econòmica de la 
nostra diòcesi.

COL·LECTA DIUMENGE DE GERMANOR

UNA LECTURA MOLT RECOMANABLE PER AQUEST NOVEMBRE: FRATELLI TUTTI
La dimensió social de la darrera encíclica ens una bona eina per revisar-nos personal, comunitàriament i com a 
societat, i més sent  a prop el final de l'any litúrgic que ens portarà a un nou Advent.
La podeu adquirir a la Llibreria Santa Anna en català (5,90€) o en castellà (3,95€).

ESPIRITUALITAT
- Els dilluns de 18.30 a 19.15h preguem amb el Santíssim exposat. Aquest dilluns en especial pels difunts.
- Els dilluns a les 19.15h res del Rosari per les famílies.
- Cada dia 15 minuts abans de la 1ra Missa del matí, Laudes i 15 minuts abans de la missa del vespre, Vespres.
FEM UNA CRIDA A BAIXAR L'APP TANT EN CATALÀ COM EN CASTELLÀ PER PODER SEGUIR LAUDES I 
VESPRES (i també disposar de les lectures de Missa diària).

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: CPL

SORTEIG
 DENADAL

87219
Butlleta: 5€ 

Inclou 1� de donatiu per a ajudes socials o l’acondicionament
i millora dels espais per projectes socials*

sorteig de la loteria del 22 de desembre de 2020

Es poden adquirir en horari de despatx parroquial, a la sagristia
en acabar les misses o a qualsevol voluntari de la parròquia.
Per demanar o entregar talonaris, els dijous de 19 a 20h.

* Si vols col·laborar com a voluntari, dirigeix-te al despatx parroquial

Mn. Josep Cardús i
Mn. Manel Fuentemilla,
DESCANSIN EN PAU

Aquesta setmana hem dit l´últim adéu –o millor un 
reveure- a dos mossens que han servit quasi tota la 
seva vida a pobles del Vallès:  mn. Josep Cardús i 
mn. Manel  Fuentemilla. Tots dos han deixat un gran 
record de servei proper al poble encomanat, fins al 
final. Descansin en pau.
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