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Diumenge, dia 27 de març 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

“Ens consagram a l'Immaculat Cor de Maria per posar-nos a plena disposició dels projectes 
de Déu. Que ella prengui avui el nostre camí a les mans; que el guiï, a través dels senders 

escarpats i fatigosos de la fraternitat i el diàleg, pel camí de la pau.” (Papa Francisco)

“Nos consagramos al Inmaculado Corazón de María para ponernos a plena disposición de 
los proyectos de Dios. Que ella tome hoy nuestro camino en sus manos; que lo guíe, a 

través de los senderos escarpados y fatigosos de la fraternidad y el diálogo, por el camino 
de la paz.” (Papa Francisco)

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!

ALMOÏNA-SOLIDARITAT

PREGÀRIA
Units al Sant Pare amb la consagració del món al Cor Immaculat de Maria: https://bit.ly/3NmLRKe
I el dilluns pregària per la pau a les 18.30h amb Exposició i a les 19.15h Rosari

DEJUNI
Divendres 1 d'abril, divendres de Quaresma, proposem una aportació econòmica a Càritas
diocesana per a Ucraïna fruit del dejuni i alguna privació personal. 



EL SR.  ALCALDE DE GRANOLLERS DEIXA L'ALCALDIA
"Josep Mayoral anuncia que deixa l'alcaldia de Granollers. "Fins aquí he arribat. És hora 
d'escoltar la família i el meu cos, i viure la ciutat d'una altra manera. Crec que és un bon moment."
Davant d'aquest anunci d'aquest dissabte, des de la parròquia li agraïm el seu servei a la ciutat 
de Granollers i l'esperit de diàleg que sempre l'ha caracteritzat amb les iniciatives obertes a la 
ciutat que la parròquia ha proposat.
Preguem per la nova etapa que s'inicia a nivell municipal.

ROMERIA MONTSERRAT
Reserveu-nos el cap de setmana de l'1 de maig.
Ja es disposa d'informació al despatx parroquial.

S'APROPA EL DIUMENGE DE RAMS I SAGRAMENT DEL PERDÓ
Litúrgia està preparant la Setmana Santa.
Us avancem que el Diumenge de Rams la benedicció serà a la plaça a les 12h i des de les 11.30h 
volem que sigui un espai de família, d'acollida i de solidaritat.
Les misses se celebraran en horari habitual (la missa de 12h començarà en acabar la 
benedicció).
Aprofitem aquests dies previs per a rebre el sagrament del perdó. Els mossens seran al 
confessionari minuts abans de les misses i en acabar qui ho demani.

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 27:  9h:Margarida BLANCHART  - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Manuel CUESTA - 12h (PEL POBLE). Dilluns 28: 20h: Magdalena 
GÓMEZ, Manuel SUÁREZ. Difunts: Antoni NOVOA RAILLO (90a), Eva HURTADO FERNÁNDEZ (53a). Dimarts 29: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX, Josep BOSCH i Josepa RIERA. Dimecres 30: 9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 1: 9h: Difunts Família TORRENTS-
ARNALDICH.
------
A Sant Julià de Palou:  Dissabte dia 26 a les 18h:  Andreu VILARÓ PARÉS (91a) 

***********

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)

Lectures recomanades per Quaresma:

Ja disponibles
a la llibreria

QUARESMA 2022

4’90�

7’50�

Reserva / Compra:
Plaça de la Caserna, 9 - Granollers
stannallibreria@gmail.com
Tel. 93 870 39 49
      663 89 22 40 (Whatsapp en horari comercial)

Horari comercial:
Dilluns de 17h a 20h
De dimarts a divendres de 10h a 13h i de 17h a 20h
Dissabtes de 10h a 13h

!


