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Diumenge, dia 13 de febrer de 2022

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

“No tiene sentido acumular si un día moriremos. Lo que debemos acumular es la 
caridad, es la capacidad de compartir, la capacidad de no permanecer indiferentes 

ante las necesidades de los otros.” (Papa Francisco)

“No té sentit acumular si un dia morirem. El que hem d'acumular és la caritat, és la 
capacitat de compartir, la capacitat de no romandre indiferents davant de les 

necessitats dels altres.” (Papa Francesc)

Us convidem a pregar junts per tots els confirmants aquest  dilluns de 18.30 a 19.15h a l'habitual Exposició 
del Santíssim i a les 19.15h oferint el res del rosari a la Mare de Déu de Granollers.

Fem d'aquesta celebració un gran dia de parròquia i, per tant, d'Església!!!
Acompanyaran els cants totes les corals de Pueri Cantores de Sant Esteve.

A la celebració  hi haurà lloc reservat per a les famílies amb infants, davant de la Mare de Déu de 
Granollers.

Donem gràcies a Déu pels vint-i-quatre joves a partir de setze anys i adults de Sant Esteve, que  rebran la 
Confirmació, entesa avui més com un sagrament que respon a processos personals de gent d’edats 
diferents que veuen en l´Església una resposta raonable. La transversalitat de la comunitat cristiana és un 
espai preciós de fraternitat. 

Presideix mons. Salvador Cristau, Bisbe de Terrassa
CONFIRMACIONS 2022: Diumenge 20 febrer, 12h.

També està previst engegar un curs previ per als alumnes que no tinguin el nivell suficient per accedir-hi.

Es volen rehabilitar dues aules de formació de 53 m2 cadascuna i una sala de pràctiques de 250 m2. Així 
mateix, està previst fer un bloc sanitari annex i comprar la maquinària i l'equipament necessari.
La nova escola taller podrà donar l'oportunitat de formar-se a 60 joves més per any, 30 per curs.

Els nous objectius preveuen posar en marxa una escola taller de fusteria per millorar les competències 
professionals que facilitin la inserció laboral dels més joves.

.S'estima que hi ha 70.000 habitants que pateixen malnutrició crònica i hi ha mortalitat infantil molt elevada. 
L'accés a l'aigua potable és del 26%, només el 35% de la població disposa d'habitatges dignes i el 59% 
viuen amb menys d'1 dòlar al dia. La joventut humil és analfabeta, sense educació ni formació.

A tots les misses d'aquest cap de setmana el recollit es destina al projecte del Congo que recolzem totes les 
parròquies de la zona pastoral del Vallès Oriental.

CAMPANYA MANS UNIDES 2022: La nostra indiferència els condemna a l'oblit

I posem en mans de la MdD de  Lourdes tots els malalts de les nostres famílies.

Aquest diumenge 13 de febrer a les 12h reben la Unció 14 feligresos de Sant Esteve (3 de la Fundació 
Antònia Roura). 

MISSA EN HONOR DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES AMB UNCIÓ DELS MALALTS



Diumenge 13: 9h: Núria ROCA FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Óscar AVEGNO ROSALES, 22è. Aniv. Ignacio NOGALES VITELI - 
12h: (PEL POBLE) - 19:15h. Antoni BURGUÉS i el seu fill TONI. Dilluns 14: 20h: Ma. Rosa GAROLERA VILA, Josep MASSÓ CASALS, Mª Jesús 
CSEFKO SERVITJE. Difunts: Joan Enric GIMÉNEZ SITJES (47a), Lourdes TERRADAS CANET (98a), Maria Pilar SUÑER COMPANY (94a), 
Evangelina RODRIGUEZ CASTRO (80a). Dimarts 15: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 16: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 17: 20h: 
Oriol VALLS. Divendres 18: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH, Ma. Rosa GAROLERA VILA, Josep MASSÓ CASALS. 

MISSES DE DIFUNTS:

***********

.

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

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@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)

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

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

       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 (dimarts 20h en castellà)
Misses:

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):

La germana Maria, Vedruna, ha iniciat dins de l'horari de catequesi i en petits grups un espai de silenci i oració. La 
durada és de 20 minuts per grup.

INICI D'UN ESPAI DE SILENCI PER GRUPS D'INFANTS

XVI JORNADA DIOCESANA DE LA PASTORAL DE LA SALUT.
Dissabte, 26 de febrer del 2022, PARROQUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS 

“Acompanyar al
qui sofreix”

HORARI
09.30h - Arribada i Inscripcions
10.00h - Pregària d’inici de la Jornada a càrrec de Mons. Salvador Cristau, Bisbe de Terrassa.
              Presentació de la Jornada a càrrec del delegat episcopal Dr. Josep Massegú.
10.45h: *Últimes voluntats, Testament Vital. Ponència a càrrec de Mn. Xavier Sobrevia,
              Delegat Episcopal de la Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu del Llobregat.
            * Eutanàsia vs. Cures Pal·liatives a càrrec de Mn. Antoni Macaya, DP, Metge
11.30h.- Diàleg amb els Ponents
11.45h.- Descans
12.15h - Diversos testimonis de fe amb la col·laboració dels Srs. Xavi Argemí i
             Miquel Mora, president de la Fundació Acompanyar- Ca n’Eva
13.15h - Cloenda

“Sigueu misericordiosos
com ho és el vostre Pare”
(Lc 6, 36)

Una cant de comunió que és tot un himne a la caritat! Meditem i fem pregària de dos estrofes de la seva lletra.
CANT DE COMUNIÓ CONFIRMACIONS

la dansa que inventa la terra de Déu.  

si dons la mà al germà humiliat,

La dansa que inventa la terra de demà,

Si destrueixes allò que oprimeix l'home,

la nit del teu combat serà com llum a ple matí.

la nit del teu camí serà com llum a ple matí.

Llavors del teu pas podrà néixer una dansa.
La nit del teu combat serà com llum a ple matí.

Si tu desnues lligams de servitud, 

Llavors de les mans brollarà una aigua viva.

una aigua que fa viure la terra de Déu.  
Una aigua que fa viure la terra de demà,

La nit del teu camí serà com llum a ple matí.

i si alliberes l'home encadenat,

Entonces con tus pasos crearás un camino,

Si tú destruyes lo que oprime al hombre,

La noche de tu vida será luz del mediodía.
La noche de mi vida será luz del mediodía.

la fuente que da vida, la tierra de Dios. 

Entonces, de tus manos brotará una fuente,
la fuente que da vida a la tierra de mañana,

y si levantas a tu hermano humillado.

camino que inventa la tierra de Dios.
camino que inventa la tierra de mañana,

La noche de mi vida será luz del mediodía.
La noche de tu vida será luz del mediodía.
y si liberas a tu hermano encadenado.
Si tú desatas los lazos que esclavizan,
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