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Diumenge, dia 19 de juny 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

“Jesús parla en silenci al Misteri de l'Eucaristia, i cada vegada ens recorda que 
seguir-lo vol dir sortir de nosaltres mateixos i fer de la nostra vida no una 

possessió nostra, sinó un do a Ell i als altres.” (Papa Francesc)

“Jesús habla en silencio en el Misterio de la Eucaristía, y cada vez nos recuerda 
que seguirle quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una 

posesión nuestra, sino un don a Él y a los demás.” (Papa Francisco)

ORDENACIÓ DIACONAL MARTÍ TRIQUELL GARRELL
Amb alegria el  Consell pastoral de Sant Esteve us convida a tots a participar de l'ordenació 
diaconal de Martí, jove de la nostra parròquia. És un regal de Déu per a la nostra comunitat i la 
nostra diòcesi. Preguem per ell!

JORNADA MUNDIAL DE LES FAMÍLIES

Divendres 24 (dia festiu però no de precepte) a les 9h se celebra la Missa del Sagrat Cor a la 
capella de la parròquia de Sant Esteve en el seu honor.

MISSA DEL SAGRAT COR DE JESÚS

Diumenge 26 de juny
Santuari de la Mare de Déu de la Salut

Himne oficial de la trobada: https://bit.ly/3tIjYnu



De Granollers sortirem en cotxes a les 19.15h. Si algú s'anima només cal dir-ho a mn. Josep.

CINEMA SOLIDARI A TERRASSA A CÀRREC DE l'ASSOCIACIÓ CAUSA NOSTRAE LAETITIAE -La Causa-

Tres infants més grans reben al Senyor aquest diumenge.
DIUMENGE 19 A MISSA D'11H, DARRER DIA DE COMUNIONS

Donem gràcies a Déu per la seixantena d'infants i adolescents que l'han rebut aquest curs!

MISSA EN HONOR DEL PATRÓ DE CAN BASSA
El proper dissabte 25 de juny a les 18.30h se celebra la Missa a l'església de st Josep Obrer en honor del patró del barri, Sant 
Joan Baptista.

Va néixer a Terrassa a partir d'un grup on és mn. Josep. Allà es van iniciar les projeccions solidàries... Aquest dilluns es 
projectarà al Cinema Catalunya de Terrassa a les 20.30h "El amor en su lugar" i el que es reculli -donatiu voluntari-  serà destinat 
a Caritas-Refugiats d'Ucraïna. 

L'associació La Causa treballa activament a st Esteve en diferents projectes de suport educatiu de joves i adults, assessorament 
legal i psicològic per persones nouvingudes o en situació d'inserció, beques culturals i formatives, etc.

DIUMENGE 26 DE JUNY A LES 17.30H: CONCERT “LA MÚSICA DEL CEL”
Canticel, de Josep Carner: *Per una vela en el mar blau / daria un ceptre; / per una vela en el mar blau / ceptre i palau. 
Veus ben blanques, a vela plena damunt l'atzur del cel on cada obra és en sí mateixa mega-bellesa-plus. Perles d’un collaret 
sacre, vaja. Joventut blanca del Cor Aglepta, de Sant Cugat, dirigits per l’Oriol Castanyer. I més joves encara: els compositors de 
l’Esmuc Román García Felipe i David Mormeneo, participants del projecte “Granoll-Orgue XXI” d’enguany, que estrenaran 
sengles peces per a orgue. La Gala Cortese, de la UB, ha realitzat un documental molt complet sobre el “Granoll-Orgue XXI”, i si 
Déu vol tindrem en el futur més entusiastes estudiants de composició descobrint l'orgue i eixamplant la seva literatura més nova.

Diumenge 19: 9h: Núria ROCA FÀBREGA, Pepita BENEZET, Neòfit JOAN - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, José GARCIA (20è.aniv.nadó) - 12h: (PEL 
POBLE) – 19.15h: Aniv. Lluis DIUMARÓ-VILA, Aniv. Josep BOVER. Dilluns 20: 20h: Aniv. Maria SERRA PUIG, Josep ICART LAMARCA. Difunts: CONXITA 
ANTIGAS FERRER  (92a), Ana ROSENDO RUIZ (87a), Pilar MARTÍN VICENTE (92a). Dimarts 21: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX - 20h: Manel PLANA, 
Francisco ARTERO LIMA. Dimecres 22: 9h: Germanes VEDRUNA. Dissabte 25: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. 

MISSES DE DIFUNTS:

***********

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

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

.

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):

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)

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

Misses:

.

Dissabte (vespertina): 20h (català)
Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (català)

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

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

Del 27 de juny a 22 de juliol
Horari: de dilluns a dijous de 17 a 21h

(opcional: els nascuts de 2008 a 2003
possibilitat d’iniciació al voluntariat 2 matins a la setmana)

Lloc: Plaça de l’Església, 1 - Granollers 

Pre-inscripcions:Dimarts i divendres de 19 a 20h - 

24, 31 de maig | 3, 7 i 10 de juny

+ info: En horari d’inscripció o al mail 

estiuambproposta@gmail.com

Inscripcions: Dimarts 21 de juny

Preu: 75€ (per setmanes, 20€). Possibilitat de beca

Contagiem
la pau i l’alegria!

CASAL D'ESTIU DE TARDA
Per a nascuts entre el 2013 i el 2004 (ambdós inclosos) 

Música i cant

Esports

Idiomes anglès, portuguès
català, japonès,

I “bolos” per  les places

i entitats de Granollers!!

Teatre

Expressió corporal

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr


	Página 1
	Página 2

