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Diumenge, dia 17 d’octubre 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

“Posar-se en el mateix camí de l'Verb fet home, seguir les seves petjades, escoltant la seva 
Paraula al costat de les paraules dels altres. Descobrir amb sorpresa que l'Esperit Sant sempre 

bufa de manera sorprenent, suggerint recorreguts i llenguatges nous." (Papa Francesc)

“Ponerse en el mismo camino del Verbo hecho hombre, seguir sus huellas, escuchando su 
Palabra junto a las palabras de los demás. Descubrir con asombro que el Espíritu Santo 
siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos.” (Papa 

Francisco)

22-24 d’octubre de 2021

IX Jornades: El camí de la comunió i la sinodalitat
                      per a la Nova Evangelització

Autocar  organitzat per parròquia Sant Esteve, al 
servei de l'arxiprestat, per l’acte central del 
dissabte 23 d'inici oficial del Sínode.

(Anada i tornada 10€. Davant de l'institut EMI de Granollers - Carrer Roger de Flor-)
Sortida: 9.30h - Tornada: 14h

Inscripció i autocar: a secretaria parroquial - 
presencialment o per telèfon al 93.870.03.24 (dimarts i 
divendres de 18 a 20h - si es reserva per telèfon s’abona 
l’import el dissabte 23 al responsable de l’autocar).Organitza: Coordinació tècnica:

No cal inscripció
Taquilla inversa (aportació voluntària)

Un nou concert i amb la presència del SR. BISBE i obert a TOTA LA DIÒCESI.
Un concert lluminós a càrrec del Cor de Cambra de Granollers i l'orgue sota la direcció de Marc 
Díaz. "MAGNÍFIC BACH !" gira al voltant de la perla mariana llatina de J.S. Bach, el Magníficat 
en Re Major.
Precediran el Càntic de Maria unes peces corals. Ressaltar que hi ha una peça per a orgue sol, 
de rabiosa actualitat (encara no té un mes de vida). Es va estrenar la setmana passada en la 
Benedicció del nou Abat de Montserrat. El jove compositor Andreu Diport i Feliu (Barcelona, 
1998) ha escrit un Preludi Abacial basat en la traducció musical del cognom del P. Manel G-As-
C-H (sol-la b-do-si), en la tradició de les "signatures musicals", criptogrames que des d'antic 
s'han fet servir per compondre música ( B-A-C-H; G-A-D-E; D-S-C-H, de Shostakovitx, etc... ).



QUAN S'APROPA TOTS SANTS PREGUEM PELS DIFUNTS

- Diumenge 17 a les 11.30h, 2a trobada de les famílies de Santa Agnès i Missa a les 12.15h.
- Diumenge 17 a les 18.15h, 1a trobada a Sant Esteve de les 60 famlilies de 2n any i Proposta Estev@ i a les 
19.15h Missa (acompanyada per les corals de Pueris d'infants -Sol Ixent- i joves -Albada-).
- Dimarts19 a les 20h Missa catequètica per un dels grups de 1r any en castellà.

DILLUNS 25 D’OCTUBRE: NOVA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SANG
La parròquia segueix en el seu compromís per ajudar. Cedim els nostres locals a les campanyes de recollida de 
sang que calguin. Cal reservar hora a www.donarsang.gencat.cat o per whatsapp al 677 07 17 56.

AULES UNIVERSITÀRIES PER A LA GENT GRAN (AGEVO) A LA SALA SANT ESTEVE
Aquest dimarts 19 a les 18.30h, Xavier Roqué -professor d'Història de la Ciència a UAB- amb la xerrada: Emilie de Châtalet, 
l'univers de Newton als salons de la Il.lustració.

- El rosari del dilluns a les 19.15h es resarà en el seu honor.
- Al final de les misses de 9 i 20h pregarem a la seva capella del temple parroquial de Sant Esteve.
DIMARTS 19 D'OCTUBRE, Dia de la patrona de la diòcesi -MdD de la Salut-

- La Llibreria Santa Anna ens ajuda a fer present la nostra pregària comprant un ciri beneït o una imatge de 
qualsevol sant demanant-lo a la llibreria abans del 22 d’octubre.

- Horaris cementiris parroquials:
        CEMENTIRI DE PALOU: 29,30,31 d'octubre i l'1 de novembre de 10 a 17:30h.
        CEMENTIRI DE SANTA  AGNÈS: Sempre obert.

INFO PASTORAL INFANTIL

A Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabte 16 a les 18.30h: Juan RUIZ FERNÁNDEZ (76a)
-------------
ALTRES CERIMÒNIES:
Diumenge 17 d'octubre a les 13.15h es batejaran a la nostra parròquia na Bruna ANDREU GIL, na Clàudia ARGEMÍ RODRIGUEZ, na Blanca CODINA GANELLA.

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 16: 20h: Josep SINGLA SELLARÉS, Maria del Carme COMA PLADELLORENS, Margarita TRAMUNT, Joan GUITET GIBERT, Acció de Gràcies al SAGRAT COR. Diumenge 17: 9h: 
Núria ROCA FÀBREGA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Difunts Família BERRUEZO-IGLESIAS - 12h: (PEL POBLE) - 19:15h: Toni BRUGUÉS i PARES. Dilluns 18: 20h: Joan GIRBAU 
BASSA, Antonio SÁNCHEZ RUBIO. Difunts: Montserrat FLORIT PONS (87a). Dimarts 19: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 20: 9h: Germanes VEDRUNA, Aniv. René LOVICHI. 
Dijous 21: 20h: Andreu MELENCHÓN i MOLINA. Dissabte 23: 9h: Núria  TORRENTS-ARNALDICH.  
-------------

***********

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

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)
.

Misses:

PASTORAL ADOLESCENTS (i Conrmació)
FORMACIÓ: Nascuts a partir de 2006 o 2007

Han començat els grups en dilluns de 17.45 a 18.45h o divendres de 19.15 a 20.15h
Si a les vostres famílies teniu algun adolescent nascut a partir del 2007 és una gran ocasió
per formar part d'un grup i creìxer en la fe!!! Que ho provi i es quedarà!

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

Inscripció a secretaria

Per celebrar aquest gran dia del 
DOMUND la coral Cor Rogent 
acompanyarà la Missa de 12h.

El proper diumenge a totes les 
misses el recollit serà destinal als 
missioners. Pensem al llarg de la 
setmana i estaviem despeses 
innecessàries i apliquem-les a la 
col.lecta del proper diumenge...

Ja des d'ara GRÀCIES!!!

Després d'una entrevista personal discernirem 
l'àmbit més adient al teu perfil: Càritas, 
formació, manteniment, acollida temple, litúrgia, 
i un gran etc.

Passa o truca al despatx parroquial i apunta´t.
VOLS SER VOLUNTARI A LA PARRÒQUIA?
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