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Diumenge, dia 6 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

“Hoy no es tiempo de discursos persuasivos y convincentes; es sobre todo el tiempo 
del testimonio, porque, mientras la apología divide, la belleza de la vida atrae. ¡Sed 

testigos que atraen!” (Papa Francisco)

“Avui no és temps de discursos persuasius i convincents; és sobretot el temps del 
testimoniatge, perquè, mentre l'apologia divideix, la bellesa de la vida atrau. Sigueu 

testimonis que atrauen!” (Papa Francesc)

Els nous objectius preveuen posar en marxa una escola taller de fusteria per millorar les competències 
professionals que facilitin la inserció laboral dels més joves.
Es volen rehabilitar dues aules de formació de 53 m2 cadascuna i una sala de pràctiques de 250 m2. Així 
mateix, està previst fer un bloc sanitari annex i comprar la maquinària i l'equipament necessari.
La nova escola taller podrà donar l'oportunitat de formar-se a 60 joves més per any, 30 per curs.
També està previst engegar un curs previ per als alumnes que no tinguin el nivell suficient per accedir-hi.

S'estima que hi ha 70.000 habitants que pateixen malnutrició crònica i hi ha mortalitat infantil molt 
elevada. L'accés a l'aigua potable és del 26%, només el 35% de la població disposa d'habitatges dignes i 
el 59% viuen amb menys d'1 dòlar al dia. La joventut humil és analfabeta, sense educació ni formació.

L'objectiu de Mans Unides per aquest anys és millorar la situació de la joventut de Kisantu a la República 
Democràtica del Congo.

.

El proper cap de setmana 12 i 13 de febrer tornarem a viure una nova “CAMPANYA” de MANS UNIDES. 
Les aportacions econòmiques d'aquell cap de setmana a totes les misses aniran destinades al projecte 
de Mans Unides d’enguay.

CAMPANYA MANS UNIDES 2022: La nostra indiferència els condemna a l'oblit

Parròquia de Sant Esteve - 11 al 13 de febrer

CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE LA

MARE DE DÉU DE LOURDES

Divendres 11 de Febrer:
Dia de la Mare de Déu de Lourdes

9h Missa en honor de la Mare de Déu
18.30 a 19h Rosari (al vestíbul de l’entrada principal davant la imatge)

Diumenge 13 de Febrer: 12h Eucaristia
(amb intenció especial pels malalts, particularment de la pandèmia)

Cants a càrrec de Cor Rogent (Pueri Cantores de Sant Esteve)

La imatge serà al temple a totes les misses
del cap de setmana del 12 I 13 de febrer

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

Delegació Lourdes
Granollers

Dins de la Missa administració del sagrament de la Unció a 
gent gran amb malaltia o malalts amb un quadre degeneratiu 
cognitiu o físic. Inscripció a secretaria fins divendres 11.



MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 5: 20h: Aniv. Dolors PLANAS. Diumenge 6: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX,1er. Aniv. Francisco GALÁN ORTEGA, Rodrián REGIFO, 
1er. Aniv. Delfina GIL GARCIA, Weise Justiniano RUIZ - 12h: (PEL POBLE) – 19.15h: Esposos difunts Jaume RIERA, Fé VENTURA i el seu fill Francisco 
RIERA, Esposos difunts ESTEVE i CATERINA. Dilluns 7: 20h: 2n Aniv. Josefa DELGADO, Ma. Rosa GAROLERA VILA. Dimarts 8: 9h: Difunts Família 
CALMET–GUIX. Dimecres 9: 9h: Germanes VEDRUNA, Joan AMARGANT FARRÉS i Teresa ICART. Dijous 10: 20h: Margarita TRAMUNT BACH, 
Joan GUITET GIBERT. Divendres 11: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

***********

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com
Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

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)

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)

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

.

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)

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

.

Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

REUNIÓ DE FAMÍLIES DE 2N ANY DE CATEQUESI INFANTIL -4rt. primària-  I 
PROPOSTA ESTEVE -5è a 2n ESO- 
Diumenge 6 de febrer, 18h. 
I a les 19.15h, Missa (acompanyen els cants Coral Albada).

Quina alegria quan em van dir:

4. Augureu la pau a Jerusalem: / “Que visquin segurs els qui t'estimen!
que sigui inviolable la pau dels teus murs, / la quietud dels teus merlets!”

és allà que pugen les tribus, / les tribus del Senyor.

CONFIRMACIONS 2022
(diumenge 20 de febrer a les 12h)

2.- Jerusalem, ciutat ben construïda, / conjunt harmoniós:

Un cant-himne per les confirmacions
Cada any proposem un cant com a eix central. Aquest any el cant "Quina 

alegria", de mn Xavier Morlans... Meditem, com a deixebles missioners que 
comuniquem l'alegria de la Fe,  la lletra inspirada en el Salm 121

"Anem a la casa del Senyor" (2)

1.- Quina alegria quan em van dir: / "Anem a la casa del Senyor"
Ja han arribat els nostres peus / Al teu llindar, Jerusalem.

Allí hi ha els tribunals de justícia, / Els tribunals del palau de David. 
3.- A complir l'aliança d'Israel, / a lloar el nom del Senyor.
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