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Diumenge, dia 9 de maig 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

“En realitat, tots estem en la mateixa barca i estem cridats a comprometre'ns perquè no 
hi hagi més murs que ens separin, que no hi hagi més els altres, sinó només un 

nosaltres, gran com tota la humanitat" (Papa Francesc)

“En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos 
para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un 

nosotros, grande como toda la humanidad.” (Papa Francisco)

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

Per qui la vulgui seguir, la Missa es retransmetrà pel canal youtube del Bisbat.

Amb motiu del seu trasllat com a arquebisbe de Sevilla, la diòcesi li farà ofrena d'un regal en 
agraïment pel seu ministeri entre nosaltres, consistent en un pectoral on hi haurà gravat en el 
revers la imatge de la Mare de Déu de la Salut i l'escut de la diòcesi. Si algú hi vol col·laborar pot 
fer la seva aportació al despatx parroquial o al num de compte: ES98 2100 0009 73 0200076492.

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).

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

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.

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.

.

.

La celebració de l'Eucaristia de comiat en Acció de Gràcies pel seu ministeri com a primer bisbe 
de Terrassa tindrà lloc a la Catedral eI diumenge 30 de maig a les 18h.

COMIAT I REGAL PER AL SR. BISBE DE TERRASSA

Degut a les limitacions d’aforament hi participaran -a més dels rectors- els membres dels 
diferents consells diocesans i arxiprestals en representació de les parròquies. 

Diumenge 9 de maig a les 12.15h

Organitza: * Degut a les limitacions d’aforament de la normativa pel Covid-19, enguany es 
celebrarà a la parròquia.

La imatge de la Mare de Déu que presideix l’ermita estarà a l’altar de la parròquia.

Presideix: Mn. Josep Monfort, rector
Orgue i cants a càrrec d’Esteve Puig

a la parròquia*

Festa de l’Aplec de la
Mare de Déu de Malanyanes 2021

parròquia

STA. AGNÈS
DE MALANYANES



DONEM GRÀCIES A DÉU PER LA 90 ROMERIA DE MONTSERRAT 

Si algú vol participar cal inscriure´s a secretaria.

El cap de setmana passat hem gaudit famílies, joves i grans d'uns dies de reflexió i convivència.
Que la Mare de Déu ens ajudi a tots.

MES DE MAIG, MES DE MARIA: pregària a Maria abans de les misses de cap de setmana i 
rosari

Tots els dilluns a les 19.15h res del Rosari.

A missa d'11h, deu minuts abans tindrem un moment de pregària a Maria. A la resta de misses, un 
minut abans de començar invocarem a Maria.

FESTA LOCAL  DE L'ASCENSIÓ

GRUP DE FORMACIÓ PER SAGRAMENTS D’INICIACIÓ I FORMACIÓ PER A ADULTS:

La festa litúrgica és el diumenge 16 de maig.
El divendres 14 de maig les misses són com un dia de diari (9h.)

NOVA ETAPA CONSELL PASTORAL

Evidentment de cada àmbit depenen diferents tipus de grups i realitats. A cada consell si cal 
s'anirà convocant el representant d'un grup concret  en funció del calendari i prioritats pastorals.
Un gran gràcies a la disponibilitat dels qui varen formar l'anterior consell i els membres del nou!!!

Ens reunim a les 20h amb la missa i a la mateixa capella es fa la formació de 20.30 a 21.15h.

El Consell el formen 6 membres (rector i 5 membres més) ,  plasmant  la triple missió de 
l'Església  (Celebració, Acció Caritativa i Social, i Evangelització). Dins del tercer àmbit s''ha 
desglosat en 3 membres;  degut a la seva gran realitat un  de l'àmbit infantil-familiar  i 2 membres 
de perfil nou:  un de relacions institucionals i cultura/formació i  el coordinador de l' Equip 
Animació Evangelitzadora  (responent a la proposta del  Pla Pastoral Diocesà, format per 6 
membres i que també es reuneix quinzenalment). 

La Pasqua és temps de renovació. La normativa per la pandèmia indica reunions de màxim  6 
persones per poder ser presencial. Això ens va fer replantejar un consell mes reduït però amb 
reunions més periòdiques  (quinzenals els dilluns)

Aquest proper dimarts reprenem aquest grup. El formen adults que han de rebre algun 
sagrament (bateig-comunió-confirmació) o que l'han rebut aquests darrers anys i volen seguir 
formació.

Els dimarts de 20 a 21.15h

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):

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

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

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)

.

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

Diària: Dilluns: 20h || Dimecres, divendres i dissabte: 9h || Dimarts i dijous: 9h i 20h (dimarts 20h en castellà)
Misses:
.

.

Ÿ Sant Julià de Palou 

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

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

Diumenge 9: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Maria MERCADO, Onorata CAMACHO - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 10: 20h: 25è. Aniv. 
Joan BALCELLS TAPIES. Difunts: Rosario PLATA GARRIDO (80a), Eudald MATEO PÉREZ (78a). Dimarts 11: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Concepció i Família. Dimecres 12: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 14: 9h: Difunts Família TORRENTS-
ARNALDICH.

MISSES DE DIFUNTS:

***********
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