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Diumenge, dia 23 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

“La Paraula ens apropa a Déu. Portem-la sempre amb nosaltres, en un lloc on ens recordem de 
llegir-la cada dia, de manera que entre tantes paraules que arriben a les nostres orelles arribi al cor 

algun verset de la Paraula de Déu.”
(Papa Francesc)

(Papa Francisco)

“La Palabra nos acerca a Dios. Llevémosla siempre con nosotros, en un lugar donde nos 
acordemos de leerla cada día, de modo que entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos 

llegue al corazón algún versículo de la Palabra de Dios.”

FESTA DE

SANTA
AGNÈS 20

22

MISSA  SOLEMNE a les 12.15h

Presidida per mn Josep Monfort, rector

Diumenge 23 de gener
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Renovant

tradicions!!
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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.

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)
                         

VIDA CREIXENT a Sant Esteve, 5è curs!
Ÿ Fa 5 cursos començà un nou grup amb esperit de moviment a la nostra parròquia, destinat a 

l'acompanyament de la gent que el món qualifica de "gran". Com diu el seu text fundacional:
"Cal que els jubilats i la gent gran tinguessin una manera pròpia de crear una grup de creients, de sentir-se 
responsables i no marginats, en l'evangelització i l'animació de moltes situacions del seu propi ambient, i de 
la parròquia i d'altres ambients aliens a ells mateixos...
...Calia que en aquest període de la vida en la que sovint preval la incredulitat, poguessin descobrir una 
dimensió social per ells i poguessin fer néixer i fer créixer la societat i l'Església en les situacions típiques 
d'aquesta etapa de la vida: des de la família fins al grup de gent gran i jubilats del seu entorn".

Ÿ Les reunions tenen lloc quinzenalment  els 2n i 4rt divendres de 9.30 a 10.30h (i si es vol, laudes a les 8.45 i 
Missa a les 9h).

Ÿ Si tens més de 65 anys i/o estas jubilat, aquest és el teu grup! Només cal venir el proper divendres i provar...



MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 22: 20h: Josep JULIÀ MONTPART. Diumenge 23:  9h: Núria ROCA FÀBREGA, Mare de Déu de BELULLA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Maria 
Josefa FERRAL ESCALANTE, Félix RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Fidel Baudilio BALDERRAMO PALACIOS - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 24: 20h: Difunts: Rosario 
MARÍN RUIZ (92a). Dimarts 25: 9h: 3er. Aniv. Bisbe Jaume TRASSERRA i CUNILLERA, Difunts Família CALMET–GUIX  - 20h: 3er. Aniv. Bisbe Jaume 
TRASSERRA i CUNILLERA, 1er. Aniv. Pau PUIG PAGÉS, Francisco DELGADO NUÑEZ. Dimecres 26: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 27: 9h: Manuel 
CUESTA. Divendres 28: 9h: Difunts Família 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)
.

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)

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.

ELS PUERI CANTORES DE SANT ESTEVE VAN A TV2
Aquest diumenge 23 de gener animen amb els seus cants la Missa que es retransmet a les 10.30h.
Passem la veu a coneguts que per malaltia o per impediments de l'edat segueixen la Missa per televisió...

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

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

25 DE GENER, FESTA DE LA CONVERSIÓ DE SANT PAU I 3R ANIVERSARI TRASPÀS MONS. 
JAUME TRASERRA CUNILLERA.
A les misses de 9 i 20h es resarà per la seva ànima.

MISSES CATEQUÈTIQUES AMB FAMÍLIES (a Sant Esteve)
- Dimarts 25 de gener a les 20h (castellano).
- Dijous 27 de gener a les 20h.

REUNIÓ DE FAMÍLIES DE 1R ANY DE CATEQUESI INFANTIL
Diumenge 30 de gener, 18h. 
I a les 19.15h, Missa (acompanyen els cants Sol Ixent).

MISSA EN HONOR DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES I UNCIÓ DELS MALALTS
Diumenge 13 de febrer a les 12h.
Poden demanar la Santa Unció:
Ÿ Els fidels de més de vuitanta anys que pateixen malaltia que pot cursar en degeneració cognitiva.
Ÿ Els fidels de qualsevol edat que pateixen malaltia greu o la possibilitat de que s’agreuja a curt plaç.
Omplir el full de sol·licitud al  despatx parroquial (dimarts i divendres de 18 a 20h).
Preparació per l'Unció: diumenge 13 de febrer, 11.15h (sala PAX).

CONFIRMACIONS 2022 (diumenge 20 de febrer a les 12h)
Si ets adult practicant  i no estàs confirmat apunta´t a secretaria aquest dimarts de 18 a 20h.
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