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Diumenge, dia 26 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

“Mirem als joves sempre amb un somriure: ells tiraran endavant el que hem 
sembrat. Un ancià no pot ser feliç sense mirar els joves, i els joves no poden 

avançar a la vida sense mirar els ancians..” (Papa Francesc)

“Miremos a los jóvenes siempre con una sonrisa: ellos llevarán adelante lo que 
hemos sembrado. Un anciano no puede ser feliz sin mirar a los jóvenes, y los 

jóvenes no pueden avanzar en la vida sin mirar a los ancianos.” (Papa Francisco)

El Martí ens ha fet arribar aquestes paraules per a la comunitat en motiu de la seva ordenació:

DIUMENGE 3 DE JULIOL A LES 20H, ORDENACIÓ DIACONAL DEL MARTÍ TRIQUELL GARRELL
Es suprimeix la missa de diumenge a les 19.15h per poder acompanyar al Martí en la seva ordenació a la 
Catedral de Terrassa. Ja hem omplert 2 autocars i hem iniciat un tercer. Animeu-vos i apunteu-vos 
(despatx parroquial dimarts i divendres de 18 a 20h).

Moltes vegades, jo el primer, no valorem el que tenim i no 
som prou agraïts. Si ho pensem bé, sempre tenim un motiu 
per donar gràcies. Jo vull donar gràcies aquests dies a Déu 
per la vocació rebuda i vull donar gràcies a la parròquia de 
Sant Esteve, la comunitat on he pogut créixer i m'ha ajudar a 
descobrir la vocació a la que Déu m'ha cridat sempre."

"En aquests dies previs a l'ordenació la paraula que em ve al 
cap quan prego és la paraula gràcies. Són tants els motius, 
les persones, les experiències viscudes, que tant sols puc 
donar gràcies a Déu. 

CONCERT OBERT FINAL DE CURS PUERI CANTORES - BRINDIS/APERITIU PER ORDENACIÓ 
MARTÍ TRIQUELL
El divendres 1 de juliol de 20 a 21h tots som convidats al concert de final de curs a la sala sant Esteve.
A les 21h a la sala d'Arqueologia compartirem junts un petit ressopó on brindarem amb cava junts per 
felicitar el nostre seminarista.



CORPUS, UN GRAN DIA DE CELEBRACIÓ DE LA FE DEL POBLE!
i que vàrem voler que fos especial per la gent gran i els residents de les Josefines i l'Antònia Roura
Un gran gràcies als voluntaris que van participar en la preparació d’aquest dia i que van acompanyar als àvis i àvies de la residència.

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 25: 20h: Berta SALAZAR ROCHA. Diumenge 26: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, José ALONSO, Engracia PINO, Juan Antonio 
PÉREZ - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: Manel PLANA. Dilluns 27: 20h: Difunts: Joan TAULATS JUAREZ (82a). Dimarts 28: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX - 20h: Manel PLANA. Dimecres 29: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 30: 20h: Manel PLANA. Dissabte 2: 9h: Difunts Família 
TORRENTS-ARNALDICH. 

***********

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)
.

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

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)

FINALITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM DILLUNS
El passat dilluns 20 de juny fou l’últim dia d’Exposició del Santíssimdel curs. El reprendrem de nou al setembre. El rosari el seguirem 
resant tots els dilluns a les 19.15h

DILLUNS 27 DE JUNY COMENCEM EL CASAL D’ESTIU DE TARDA
Un grup d’infants i adolescents començaran aquest dilluns el casal on compartiran diverses activitats i sota el lema “Contagiem 
alegria” muntaran “bolos” de musica i ball per les diferents places de Granollers, a més d'aprendre idiomes com anglès, japonès, 
català i portuguès. També estrenaran el TikTok parroquial @santestevegr.
Esteu tots convidats al primer “bolo”: dijous 30 de juny de 19.30 a 20.15h a la Plaça de l'Església.

CALZE I PATENA DE MONS. PARDO
Mons. Francesc Pardo ha disposat en el seu testament retornar a Sant Esteve el calze i la patena 
que se li van regalar a les seves noces de plata sacerdotals.
La seva família va fer entrega a mn. Monfort, actual rector, qui els hi va agraïr i donar el condol en 
nom del Consell Pastoral i tota la parròquia.
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