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Diumenge, dia 3 d’abril 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

“Si la pregària és veritable, cal traduir-la en caritat. I la caritat ens allibera de la pitjor 
esclavitud, la de nosaltres mateixos. La caritat quaresmal ens torna a allò essencial, a la 

íntima alegria de donar.” (Papa Francesc)

“Si la oración es verdadera, ha de traducirse en caridad. Y la caridad nos libera de la peor 
esclavitud, la de nosotros mismos. La caridad cuaresmal nos devuelve a lo esencial, a la 

íntima alegría de dar.” (Papa Francisco)

10 d’abril de 2022

DIUMENGE DE RAMS 

Eleven a Déu un agraïment particular pel seu servei a st Esteve i a Granollers, pel seu tarannà pastoral i pel seu llegat en projectes 
tan importants com la remodelació dels locals parroquials i el gran orgue Josep Maria Ruera.

El dijous 7 d'abril a les 20h a la parròquia de St Esteve de Granollers, mons Salvador Cristau -bisbe de Terrassa- presidirà una Missa 
per la seva ànima i en acció de gràcies pels anys de servei a la diòcesi de Terrassa i a la parròquia de sant Esteve.

Descansi en pau i pregui per nosaltres.
                                                                                                                                                Consell pastoral de Sant Esteve 

La missa exequial té lloc aquest dilluns, 4 d'abril, a les 11.30 a la catedral de Girona.

El 1997 esdevingué rector de Sant Esteve de Granollers i entre 1999 i 2004 va ser arxipreste de Granollers, tasca que compaginà 
entre 2001 i 2004 amb la de vicari episcopal del Vallès Oriental. En crear-se el bisbat de Terrassa va assumir els càrrecs de Vicari 
General de Pastoral i Delegat Episcopal per a l'Economia (2004), alhora que continuà com a rector de Granollers.El 16 de juliol del 
2008 es va fer públic el seu nomenament com a bisbe de Girona, i va ser ordenat bisbe el diumenge 19 d'octubre del 2008,

Monsenyor Francesc Pardo i Artigas (Torrelles de Foix, 26 de juny del 1946 - Girona, 31 de març de 2022) bisbe de Girona des del 
juliol de 2008 fins la seva mort l'1 d'abril de 2022.Ordenat sacerdot el 31 de maig de 1973, a la basílica de Santa Maria de Vilafranca 
del Penedès.[2] Exercí diversos càrrecs a l'arxidiòcesi de Barcelona. Entre els anys 1973 i 1980 va ser coadjutor de les parròquies 
de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat, de Vilafranca del Penedès (població d'on en va ser arxipreste 1979-1980); posteriorment, 
i del 1980 al 1987, va ser rector de Sant Sadurní d'Anoia, consiliari diocesà del Moviment Familiar Rural i dels Joves Rurals JARC 
(1982-1986). L'any 1983 va ser nomenat també rector de Monistrol d'Anoia. Entre els anys 1990 i 1993 va ser vicari episcopal de la 
zona del Penedès, Anoia i Garraf, i del 1993 al 2006 va exercir com a director del Centre d'Estudis Pastorals de les diòcesis de 
Catalunya.

PREGUEM PER L'ETERN DESCANS DE MONS FRANCESC PARDO



Més informació i Inscripció: despatx parroquial –dimarts i divendres de 18 a 20h.-
(Opció dormir: cel·les de 2 o 4 o 6 persones a 16€ per persona)
Cost total transport: 15€

La nostra sorpresa és que per una anul.lació d'una feina el fuster aquest passat dimecres ens deia que aquesta setmana tenia 
un espai inesperat per fer la reforma. Dit i fet el consell i economia es reuneix i decidim tirar endavant...

Els palmons artesans estaran disponibles a la llibreria a partir de dijous 7 de juliol (1,90m a 18€ i 2.50m a 22€).
Vesteix-te elegant i solidari, i compra el teu palmó a la parada de la Plaça de la Caserna.
DISSABTE  DE RAMS: Botigues al carrer - Càritas RE-InTeGra i Llibreria Santa Anna

Quan es va proposar als consells pastorals i d'economia tots van recolzar la iniciativa però es va fer èmfasi en el més aviat 
possible reformar la porta d'entrada exterior. S'han valorat diferents opcions i era previst a final de curs fer la reforma. Per 
estalviar diners i no canviar tants vidres el fuster ens va proposar no fer només una restauració i pintura sinó posar vidres a la 
porta central i així guanyar alhora visibilitat. 

S'APROPA SETMANA SANTA: PREGÀRIA SAGRAMENT DEL PERDÓ

Si Déu vol per Pasqua la llum interior del Ressuscitat i la llum exterior il.luminaran conjuntament la nostra alegria pasqual!

Dissabte- Sortida: 15h / Tornada –hora arribada a Granollers-: 22h.

Ÿ Dissabte 30 d’abril a la tarda en autocar (i qui vulgui quedar-se a dormir tornaríem el diumenge 1 de maig a les 17.15h 
també en autocar).

Ÿ Des de divendres vespre a diumenge tarda.
Opcions:
Reserveu-nos el cap de setmana de l'1 de maig.
91 ROMERIA MONTSERRAT

Si recordeu, el Nadal passat us comentàvem que hi ha ocasions que sense grans projectes neixen iniciatives.  Respectant  el 
disseny de  maons translúcids del nostre temple, va sorgir la idea de combinar-los amb vidres transparents per a guanyar llum 
i visibilitat i així es va fer en dos espais de l'atri del temple i s'ha valorat com a molt positiu.

PASQUA, TEMPS DE LLUM. PROJECTE GUANYEM L'ATRI: UN NOU PAS

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 3: 11h. Difunts Família CALMET–GUIX, Maria Antònia PUJADAS ARENAS - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 4: 20h: Ramón NAVARRO 
GIMÉNEZ, Carolina MARÍN, Pedro PÉREZ, Rosario PÉREZ, Antonio CLEMENTE. Difunts: Pilar NOGUÉ CASANOVAS (87a), Rosa CAPETA 
PUJADAS (78a), Manuel PERIAÑES, Maria Antònia PUJADAS ARENAS. Dimarts 5: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Maria Antònia PUJADAS 
ARENAS - 20h: 2on. Aniv. Catalina RODRIGUEZ. Dimecres 6: 9h: Germanes VEDRUNA, Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. Dijous 7: 9h: Manuel 
CUESTA - 20h: Família PARRO-ANTORAZ, Mons. Francesc PARDO i ARTIGAS. Divendres 8:  9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.  

***********

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)
Ÿ Sant Julià de Palou 

.

Diumenge: 9h (català) / 11h (castellano)  / 12h (català) / 19.15h (català)
Dissabte (vespertina): 20h (català)

Misses:

.

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)

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

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)

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

Despatx parroquial (despatx comú per les parròquies de Sant Esteve, Sant Julià i Santa Agnès de Malanyanes):


