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Diumenge, dia 21 de novembre 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

“La pregària és escolta i trobada amb Déu. Els problemes diaris, doncs, no es converteixen en 
obstacles, sinó en crides de Déu a escoltar i trobar qui és davant nostre. Les proves de la vida 

es transformen així de vegades per créixer en la fe i la caritat." (Papa Francesc)

“La oración es escucha y encuentro con Dios. Los problemas diarios, entonces, no se 
convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios a escuchar y encontrar a quien está 
ante nosotros. Las pruebas de la vida se transforman así en ocasiones para crecer en la fe y 

la caridad..” (Papa Francisco)

Aportació voluntària
(taquilla inversa)



És temps de fer balanç... 

https://youtu.be/LSnKBXwhMfQ

                                     Us proposem un vídeo que ens fa pensar en la importància de la de justícia i l’amor en el món: 
                                     https://youtu.be/yUYh2E98NZs

És reconegut universalment per haver triat lliurement compartir la vida amb els leprosos confinats en la península de 
Kalaupapa en Molokai. La seva partida cap a l'illa “maleïda”, l'anunci de la seva malaltia en 1885 i el de la seva mort van 
impactar profundament als seus contemporanis de totes les confessions. Joan Pau II el va beatificar a Brussel·les al 
1995, i Benet XVI el va canonitzar a la Plaça de Sant Pere l'11 d'octubre de 2009.

(conscients de les limitacions tècniques del moment en que es va fer.
Us recomanem la pel·lícula sobre la seva vida per mirar-la en família

La podeu veure en el següent link o escannejant el codi QR):

.

.

Amb la festa de Crist Rei som a la darrera setmana de l'any litúrgic.
UNA SETMANA PER FER BALANÇ ESPIRITUAL...

UN SANT A DESCOBRIR COM A PROPOSTA DEL PAPA FRANCESC A LA V JORNADA DELS POBRES: DAMIAN 
DE VEUSTER
Nascut a Tremelo, Bèlgica, el 3 de gener de 1840, religiós de la Congregació dels Sagrats Cors de Jesús i Maria (SSCC).

.Per fer-lo ens pot ajudar el significat d'aquest festa que es va instituir després de la Primera Guerra Mundial -el 1925- en 
ocasió del 1600 aniversari del Concili de Nicea (any 325), pel Papa Pius XI  amb l'encíclica Quas Primes.
Va voler ser una resposta a la secularització i l'ateisme, mentre el món pressionava perquè els cristians restringissin les 
seves festes religioses i fossin més lleials als governs. El Papa Pius XI va escriure:

- Diumenge 28, 12h: Anima la Missa el Cor Rogent (coral adults).
- (Santa Agnès), diumenge 28: 11.30h formació famílies amb infants i Missa de 12.15h.

- Dissabte 27, 18h: Trobada parelles que han cursat el CPM des de 2016. 

REUNIONS I  GRUPS:

- Dissabte 27 -matí-: trobada Federació de Pueri Cantores a Llinars.
- Dilluns 22, 20.45h: segona reunió de Litúrgia per a cicle Advent-Nadal.

.

.

"Perquè si a Crist el nostre Senyor li ha estat donat tot poder al cel i  la terra; si els homes, per haver estat redimits amb la 
seva sang, estan subjectes per un nou títol a la seva autoritat; si, en fi, aquesta potestat abraça a tota la naturalesa 
humana, clarament es veu que no hi ha en nosaltres cap facultat que es sostregui a tan alta sobirania. És, doncs, 
necessari que Crist regni en la intel·ligència de l'home, la qual, amb perfecte acatament, ha d'assentir ferm i 
constantment a les veritats revelades i a la doctrina de Crist; és necessari que regni en la voluntat, la qual ha d'obeir a les 
lleis i preceptes divins; és necessari que regni en el cor, el qual, postposant els efectes naturals, ha d'estimar a Déu sobre 
totes les coses". (Quas Primes, 34)

Meditem-les i fem balanç personal i familiar al llarg de la setmana...Ens farà desitjar que vingui l'Advent!!!

Dissabte 20: 20h: Família VENEGAS-FERNÁNDEZ, Rosa ARUMÍ. Diumenge 21: 9h: Núria ROCA FÀBREGA  11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Luis Eduardo DUQUE, 
1er.Aniv. Modesta ZEBALLO - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 22: 20h: Cecília GIRONELLA DEULOFEU Difunts: Angelina SELLÉS TEIXIDÓ (101a), Eugenio CARRETERO VIDAL 
(95a). Dimarts 23: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 24: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 25: 20h:  Josefa TARAVILLA. Divendres 26: 9h: Difunts Família 
TORRENTS-ARNALDICH, Esposos JOAN i CARME.

MISSES DE DIFUNTS:

------
A Sant Julià de Palou: Dissabte 20 de novembre a les 18h: Maria Teresa GALBANY BLANCH (74a).

***********

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 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)

Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@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)

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

Misses:

Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)

.

Ÿ Sant Julià de Palou 

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