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Diumenge, dia 16 de gener 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

(Papa Francesc)

“De vegades, quan mirem la nostra vida, veiem només el que ens falta i no pensem en allò bo i en 
els talents que tenim. Però Déu ens els ha donat perquè confia en nosaltres, i ens demana que 

fem servir el temps present sense nostàlgies, en l'espera diligent de la seva vinguda.”

(Papa Francisco)

“A veces, cuando miramos nuestra vida, vemos sólo lo que nos falta y no pensamos en lo bueno y 
en los talentos que tenemos. Pero Dios nos los ha dado porque confía en nosotros, y nos pide que 

empleemos el tiempo presente sin nostalgias, en la espera diligente de su venida.”

A Sant Esteve de Granollers

A més del concert d’orgue de la tarda, els 
organistes del Conservatori Superior de 
Música i Dansa de Lyon ens obsequiaran  
amb l’acompanyament musical en alguns 
moments de les misses d’11 i de 12h.

FESTA DE

SANTA
AGNÈS 20

22

MISSA  SOLEMNE a les 12.15h
Presidida per mn Josep Monfort, rector

Diumenge 23 de gener

Renovant
Renovant

tradicions!!
tradicions!!Renovant

tradicions!!

I celebrant-les el dia
I celebrant-les el dia

de Santa Agnès
de Santa AgnèsI celebrant-les el dia

de Santa Agnès

@stagnesmalanyanes

13.15h Benedicció d’animals
a la plaça de l’església.

>> Pa de l’Obra (Aquest any, encarrega’l:
      - a la parròquia el diumenge 16 a Missa de 12.15h
      - al Forn Rovira -del 25 al 28 en horari comercial-)
    

parròquia

STA. AGNÈS
DE MALANYANES

DIMECRES 26 DE GENER
20.30 - 21.30h

a la parròquia Santa Maria del Jaire

“COM PREGAR AMB LA BÍBLIA”
A càrrec del P. Rodolf Puigdollers, biblista

                         

Organitza Arxiprestat de Granollers (Bisbat de Terrassa)
                         



Diumenge dia 16 de gener a les 13.15h es batejarà a la nostra parròquia en Marc David FALON PINTO.
ALTRES CELEBRACIONS:

MISSES DE DIFUNTS:

------------

Dissabte 15: 20h: Gaspar GASCH. Diumenge 16:  9h: Família COT-VALLCORBA, Josefa ESTRADA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE). 
Dilluns 17: 20h: Difunts: José Baeza Ibáñez (76a). Dimarts 18: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 19: 9h: Germanes VEDRUNA, Difunts Família  
DIUMARÓ-VILA. Divendres 21: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

***********

Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

.

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

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)

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

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

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)

Trobareu les informacions d'intencions pels difunts, sobre els batejos i casaments penjats a les cartelleres i a l'adreça de Twitter 
(@santestevegr)

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

Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com

BENEDICCIÓ D’ANIMALS

Us informem que arrel del segon premi el número de la parròquia ha estat premiat amb 
un petit premi, a la desena del mateix. Us indiquem les dates per a l’abonament del premi. 
Qui decideixi no cobrar-lo serà tot dedicat a Acció social-Càritas.

Lloc: Despatxos parroquials de Sant Esteve (entrada per la rampa del costat del 
campanar).

ABONAMENT DEL PREMI DE LA LOTERIA DE NADAL

- De l'11 de febrer al 18 de març: divendres de 19.15 a 20.15h
- Fins al 4 de febrer: dimarts i divendres de 19.15 a 20.15h

Passem la veu a coneguts que per malaltia o per impediments de l'edat segueixen la 
Missa per televisió...

- Dijous 20 de gener a les 20h.

MISSES CATEQUÈTIQUES AMB FAMÍLIES (a Sant Esteve)
- Dimarts 18 de gener a les 20h (castellano).

Dilluns 17 de gener (Sant Antoni Abad) de 13h a 13.30h i de 19.15 a 19.45h a l'atri de Sant 
Esteve.

ELS PUERI CANTORES DE SANT ESTEVE VAN A TV2
El proper diumenge 23 animen amb els seus cants la Missa que es retransmet a les 
10.30h.

Festa de Sant Julià de Palou, 
diumenge 9 de gener.
Un gran dia de final del Nadal!
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