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Diumenge, dia 27 de febrer 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

“Con el Espíritu de Jesús podemos responder al mal con el bien, podemos amar a quien 
nos hace mal. Así hacen los cristianos. ¡Qué triste es cuando personas y pueblos orgullosos 

de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer guerra!” (Papa 
Francisco)

“Amb l'Esperit de Jesús podem respondre al mal amb el bé, podem estimar qui ens fa mal. 
Així ho fan els cristians. Que trist és quan persones i pobles orgullosos de ser cristians 

veuen els altres com a enemics i pensen a fer guerra!” (Papa Francesc)

Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación 
en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas 
semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al 
igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y 
preocupación. Una vez más la paz de todos está amenazada por los 
intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen 
responsabilidades políticas, para que hagan un serio examen de 
conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que 
es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no 
enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda 
acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, 
desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el 
derecho internacional. 

Papa Francisco

LLAMAMIENTO 

Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. 
Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se 
responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a 
todos a hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, una 
Jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los 
creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la 
oración y al ayuno. Que la Reina de la paz preserve al mundo  de la 
locura de la guerra. 

QUARESMA 2022 Caminem junts de la mà de Déu...Caminem junts de la mà de Déu...Caminem junts de la mà de Déu...
 � ...sembrant  el bé!

          - Misses a les 9 i a les 20h amb imposició de cendra.
Ÿ DIMECRES DE CENDRA (a Sant Esteve):

          - Via Crucis* a les 19h, amb intenció de pregària per la pau.

Ÿ Magnificat Especial Cuaresma –en castellà-  (reflexiones para cada dia 
de Cuaresma, breves oraciones y Via Crucis).

Ÿ *Via Crucis amb el bisbe Carrera (el mateix llibre en català i castellà).

LECTURES RECOMANADES (els podeu adquirir a la Llibreria Santa Anna):



Diumenge dia 27 de febrer a les 13:15h. es batejarà en Marc FERNÁNDEZ GONZÁLVEZ

Dissabte 26: 20h:Cruz Carmen SÁNCHEZ CEBALLOS. Diumenge 27: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Juan MATEO GARRIDO, Juan MATEO 
MARTÍNEZ - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 28: 20h: Difunts: Josep ICART i LAMARCA (87a), Josep ALMIRALL, Maria DEULOFEU FONTANET (93a) 
Dimarts 1: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Esposos JOAN i CARME - 20h: Elena DIEGUEZ PÉREZ. Dimecres 2: 9h: Germanes VEDRUNA, 
Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. Dijous 3:  9h: Mª Rosa GAROLERA VILA. Divendres 4: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

MISSES DE DIFUNTS:

-------
ALTRES CELEBRACIONS:

***********

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

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

Misses:

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

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

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

.

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

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

GRAN FESTA A SANT ESTEVE EL PASSAT DIUMENGE 20 DE FEBRER

El passat diumenge 20 de febrer a les 12h presidí  la 
Missa el qui és nou Bisbe de la diòcesi de Terrassa des 
del passat 5 de febrer, mons. Salvador Cristau.

23 fidels -joves i adults - reberen la confirmació i 7 
adults la Comunió.

El temple es va omplir totalment i la música de l'orgue 
JM Ruera i el 50 membres de les corals de Pueri 
Cantores de Sant Esteve van fer que la celebració fos 
festiva i solemne.

JORNADA A SANT ESTEVE  DE LA PASTORAL DE LA SALUT DIOCESANA

El sr Bisbe ha tornat a visitar sant Esteve aquest  dissabte 26 
de febrer per presidir la Jormada. Més de 150 participants ha 
compartit un matí de treball, testimonis, i formació sobre 
l'eutanàsia, cures pal.liatives i testament vital.

Diumenge 6 de març, Missa de 12h.
Un diumenge més de festa i alegria on infants i joves rebran la túnica i els adults un foulard que els 
identificarà. Donem gràcies!!!

IMPOSICIÓ TÚNIQUES I FOULARD PUERI CANTORES DE SANT ESTEVE

Granollers
Parròquia Sant Esteve 
(Plaça de l’Església, 1)
Dilluns 28 de febrer
de 10 a 14 i de 17 a 21 h
Has de portar document identificatiu oficial
i no venir en dejú

Fes clic per reservar hora
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