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Diumenge, dia 15 de maig 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

“Qui segueix Crist va on és Ell, en el mateix camí. Va a buscar qui està perdut, s'interessa per 
qui està lluny, es pren seriosament les situacions de qui pateix, sap plorar amb qui plora, 

tendeix la mà al proïsme, s'ho carrega sobre les espatlles.” (Papa Francesc)

“Quien sigue a Cristo va donde está Él, en el mismo camino. Va a buscar a quien está 
perdido, se interesa por quien está lejos, se toma en serio las situaciones de quien sufre, sabe 

llorar con quien llora, tiende la mano al prójimo, se lo carga sobre los hombros.” (Papa 
Francisco)

- Tots els dilluns a les 19.15h rosari i els dimecres a les 18h a Sant Josep Obrer de Can Bassa.
- Dos actes solidaris en aquest mes marià (la Verge Maria és mare dels pobres).

UN MAIG SOLIDARI I EN HONOR DE MARIA

Sala Sant Esteve de 

Granollers 

Dissabte 21 de maig, 17 a 

18.30h

Entrada lliure amb taquilla inversa 

(donatiu voluntari en acabar)

Guanys destinats a Càritas 

arxiprestal de Granollers 
(ajuda a Ucraïna)

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

VALLÈS ORIENTAL



El passat cap de setmana la MdD va sortir en processó pels carrer de Santa Agnès. No tenim constància de la darrera 
ocasió que va tenir lloc una processó, així qui ha estat un moment molt emotiu.
Un gran concert i posterior sessió solidària de ball al Centre Cívic i la Missa del diumenge van formar un gran cap de 
setmana en el seu honor.
Amb tots aquests actes organitzats per la parròquia s'han recollit 185€ pel projecte del Congo (Mans Unides) i 350€ 
per ajuda als refugiats d'Ucraïna (Càritas diocesana)
Gràcies!!!

Segona i tercera  tanda: Dissabte 21 de maig a les 11h i a les 12.30h

Les tandes són en dissabte (excepte els diumenges  29 de maig a les 12.15h a Santa Agnès i el 5 de juny a les 12h a 
Sant Esteve).

Us informem de la nova etapa per si teniu coneguts (estudiants, professors o personal no docent) al campus de la 
Universitat Autònoma. 
Mn. Josep és el responsable d'aquest servei.

UN GRAN APLEC EN HONOR DE LA MdD DE MALANYANES

SAFOR UAB: UN SERVEI DIOCESÀ AL CAMPUS UNIVERSITARI

SEGUIM AMB  LES PRIMERES COMUNIONS

Un nou grup de 12 parelles ha començat el curs prematrimonial a Sant Esteve. El proper diumenge 22 de maig rebran 
la benedicció a Missa de 12h.

CPM

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 15: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Secundino GAVILÁN - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 16: 20h: Carmen TOVITTO, Juan Pablo 
GARCIA. Dimarts 17: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 18: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 19: 9h: Difunts Família DIUMARÓ-
VILA - 20h: Pepita AUTET OLIVERAS. Divendres 20: 9h: Josep ICART LAMARCA. Dissabte 21: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

***********

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
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 (dimarts 20h en castellà)
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)

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)

@s_saforuab

@saforuab 30 anys  un nou pas, caminant junts al campus+

Dijous 19 de maig de 13.45 a 15.15h Sala de Juntes de la Facultat de Dret

Quin SAFOR UAB podem fer possible? Junts fem un nou servei
Convocats pel nostre bisbe Salvador per parlar-ne (estudiants, PDI, PAS i antics membres del campus)

No cal inscriure’s. Per a més informació o si es vol confirmar l’assistència:

al mail saforuab@bisbatdeterrassa.org o al telèfon 610 90 58 03

Vine l'estona que puguis. Amb un mos i un brindis  per la nova etapa.
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