Full informatiu nº 2.076

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
Intenció del papa Francesc pel mes d'octubre: deixebles missioners
“Preguem perquè cada batejat participi en l'evangelització i estigui disponible per a
la missió, a través d’un testimoni de vida que tingui gust d'Evangeli".
Intención del Papa Francisco para el mes de octubre: Discípulos misioneros
“Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible
para la misión, a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio.”

Diumenge, dia 3 d’octubre de 2021

2021-22

FORMACIÓ

TOTES LES EDATS

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

3r de primària a 2n d’ESO

PASTORAL INFANTIL (i preparació per a la 1a comunió)
1r any (3r primària) >> on-line, trobada mensual amb missa catequètica entre setmana
i trobada trimestral en diumenge tarda (formació + missa)
2n any (4t primària) >> presencial en dijous (català) o divendres (català o castellà)
de 17.45 a 19h
Proposta Estev@ (5è de primària a 2n d’ESO - nascuts de 2007 a 2010. Hagin rebut la 1a comunió o no)
>> presencial en divendres de 17.15 a 19h (combina formació i tallers)
Nascuts a partir de 2006 o 2007

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

Horari preferent: Divendres de 19 a 20h.
Si algú no pot en aquest horari i si es formés grup, 2 possibilitats: dilluns de 17.45 a 18.45h o dijous de 19 a 20h.

Nascuts a partir de 2005 ns 29 anys aprox.

PASTORAL DE JOVES

Dos grups per edats: Nascuts 2004 i 2005 (i 2006 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 19.15h Missa (qui no hagi participat en altra Missa)

30 anys en endavant (depenent de la situació personal)

PASTORAL D’ADULTS
Dimarts de 20 a 21.15h (de 20 a 20.30h participació en la Missa)
A partir de 65 anys

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

INSCRIPCIONS:
A secretaria (Dimarts i divendres de 18 a 20h)
o per mail a stestevegranollers.formacio@gmail.com
1r any: 20 / 2n any i altres: 40  (A més, tots els grups: + llibre i foto tamany carnet)
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).

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

Per a totes les edats

CORALS DE PUERI CANTORES
Sol Ixent petits (P3-2n. pr.): Divendres de 17.45h a 18.45h
Sol Ixent Grans (3r pr.-2n ESO) i Cor Rogent (adults): Divendres de 19.15h a 20.45h
Albada (joves a partir de 3r ESO): Divendres de 21h a 22.30h
Quota: 150 anuals en quatre pagaments de 37,50 (excepte Sol Ixent petits: 100 en dos pagaments de 50)
En cas de necessitat, possibilitat de beca.

Pre-inscripció i informació a secretaria.

Sant Esteve

HORARI MISSES I ACTES DE PIETAT DEL CURS 2021-22

Granollers

Del 12 de setembre de 2021 al 21 de juliol de 2022

MISSA

@santestevegr

Diària:
Dilluns a les 20h (Missa exequial difunts)
Dimarts a les 9h i a les 20h* (castellà)
Dimecres a les 9h
Dijous a les 9 i a les 20h*
Divendres a les 9h
Dissabte a les 9h

Cap de setmana:
Dissabte a les 20h (vespertina)
Diumenge a les 9h, 11h (castellano),
12h i 19.15h

Intencions per a aniversari de difunts a totes les misses excepte diumenges a les 12h (per a missa exequial i/o
aniversari difunts, sol·licitar-ho al despatx parroquial).
* Ocasionalment, els grups parroquials i de catequesi es sumaran a aquestes celebracions.

ACTES DE PIETAT

*

DESPATX PARROQUIAL: Dimarts i divendres de 18h a 20h
Telèfon: 93 870 03 24 - mail: stestevegranollers.secretaria@gmail.com

Laudes: De dimarts a diumenge a les 8.45h
Vespres: Dilluns, dimarts, dijous, dissabte i diumenge 15' abans de les misses del vespre.
Excepcionalment dissabte i diumenge es poden anul.lar si hi ha trobada formativa i Missa famílies de catequesi
Per seguir-los descarregar-se les app

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

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

Confessions: Demanar a la sagristia, abans o després de les misses.
Exposició del Santíssim: Dilluns de 18.30 a 19.15h.
Rosari per les famílies: Dilluns 19.15h.

OBERTURA DEL TEMPLE: De 8.30 a 13.15h i de 17 a 20.45h.
(Excepcions: dimecres, divendres i diumenge tarda es tanca a les 20.15h || dijous no es tanca al migdia || diumenge a la tarda s'obre a les 18h)

A Santa Agnès de Malanyanes: Missa els diumenges a les 12.30h
A Sant Julià de Palou: Missa els dissabtes a les 18h
A Sant Josep Obrer de Can Bassa: Missa els dissabtes a les 18.30h (castellà) i res del Rosari els dimecres de 19 a 19.30h

FEM POSSIBLE, ENTRE TOTS ,EL SOSTENIMENT ECONÒMIC DE LES NOSTRES COMUNITATS!

PER FACILITAR LES APORTACIONS HEM DIVERSIFICAT LES OPCIONS... COM PUC AJUDAR I DONAR SUPORT?
1. Aportacions en el dia a dia quan es ve a pregar al temple parroquial
Ÿ en efectiu (ofrena espelmes, caixonets a les capelles...)
Ÿ amb targeta bancària (només a Sant Esteve de Granollers), en els dos atrils de la parròquia situats a les portes principal i lateral (opció
de 5€, 10€, 25€ i 45€)
.

2. Aportació dominical com una ofrena en comunió, a la col·lecta de la celebració de la Missa. Temporalment per precaucions sanitàries la col·lecta
és en acabar, al sortir del temple.
.

3. Donatiu en el despatx Parroquial (dimarts i divendres de 18 a 20h)
.

4. Donatiu per transferència bancària:
- Pàrroquia de Sant Esteve de Granollers: IBAN: ES98 2100 0009 7302 0007 6492
- Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes: IBAN: ES92 0182 5485 3002 0176 7599
- Parròquia de Sant Julià de Palou i Església de Sant Josep Obrer de Can Bassa: IBAN: ES04 0182 8679 7002 0043 9934
.

5. Donatiu amb telèfon mòbil (només a Sant Esteve de Granollers) baixant l'aplicació del banc que un és usuari, cercant l'apartat donacions de
Bizum, amb l'identiﬁcador de la Parròquia: 00046
.

6. Subscripció per domiciliació bancària, esporàdica o periòdica. Aquesta segona opció dóna molta estabilitat econòmica i la viabilitat de futurs
projectes. Cal omplir el formulari; demanar-lo a secretaria.
AVANTATGES FISCALS PER ALMOÏNES AMB TARGETA, DONATIUS I SUBSCRIPCIONS

(sol.licitant voluntàriament certiﬁcat en el despatx parroquial. Si l'aportació s'ha fet amb targeta, transferència o mòbil s'ha d'aportar el detall del dia i la quantitat de cada
aportació). Els donatius a la parròquia poden desgravar ﬁns a un 75% en la quota de l'IRPF.

VOLS SER VOLUNTARI DE SANT ESTEVE DE GRANOLLERS, SANTA AGNÈS DE MALANYANES o SANT JULIÀ DE PALOU (i Sant Josep Obrer de Can
Bassa)?
Passa o truca al despatx parroquial i apunta´t. Després d'una entrevista personal discernirem l'àmbit més adient al teu perﬁl: Càritas, formació, manteniment, acollida
temple, litúrgia, i un gran etc. Ja des d'ara GRÀCIES!!!
JORNADES TRANSMET!: DEL 22 AL 24 D’OCTUBRE
Dissabte 23, de 10 a 13.30h acte central a Centre Borja de Sant Cugat
Després de tant de temps sense passar un matí junts per la pandèmia, fem una sortida convocats per la diòcesi per formar-nos i fer el tret de sortida del curs en aquest
any de preparació del Sínode.
Des de la parròquia s’organitza un autocar pel matí de dissabte 23. Sortida: 9.30h - Tornada: 14h (anada i tornada 10€. Davant de l'institut EMI de Granollers - de Roger
de Flor-)
Inscripció i autocar: a secretaria parroquial - presencialment o per telèfon.
(I reserveu-vos la tarda del 24 de 17 a 18.45h: gran concert diocesà a Sant Esteve de Granollers )

***********

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 3: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Amparo CÁRDENAS, Eusebio GIMÉNEZ - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. Dilluns 4: 20h: Francesc d'Assís
GRAU GASCH, Difunts Família POUS-PONT. Difunts: Miquel MAS RECORDÀ (75a), Manuela LÓPEZ MENDOZA (61a). Dimarts 5: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 6: 9h:
Germanes VEDRUNA. Dijous 7: 20h: Valerio OLIAS BRAOJOS. Divendres 8: 9h: Pilar LABARTA TOLOSANA. Dissabte 9: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.
------------A Sant Julià de Palou: Dissabte 2 a les 18h: Esteve ROSÀS i Montserrat SALA.

