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Diumenge, dia 6 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

«No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan arribi el temps 
recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps, fem el bé a tothom» (Ga 6,9-10a)

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos 
los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, 

hagamos el bien a todos»
(Ga 6,9-10a)

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!

Ÿ En castellano: bit.ly/3przAKi
Ÿ En català: bit.ly/35GlTzN

Missatge del Papa Francesc:

Lectures recomanades:

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

!

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: LitCat CPL

En castellà: ePrex Litúrgia de las Horas

En català: CPL

BAIXEU-VOS L'APP EN CATALÀ O EN CASTELLÀ PER A PODER 
RESAR LA LITÚRGIA DE LES HORES  -EN ESPECIAL LAUDES I 
VESPRES- I TAMBÉ PER A PODER MEDITAR LES LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA I SABER EL SANT O FESTA DEL DIA.

A Sant Esteve, Laudes i Vespres comunitàries 15 minuts 
abans de la primera i darrera Missa de cada dia 
respectivament.

DILLUNS DE PREGÀRIA
PER LA PAU AL MÓN

20.00h: Missa a l'altar major (pels difunts)

18.30 - 19.15h: Exposició del Santíssim

19.45 - 20.00h: Vespres
19.15 - 19.45h: Rosari
19.00 - 19.15h: Confessions

I a Sant Josep Obrer de Can Bassa,
els dimecres de 18 a 18.30h Rosari (en castellà)



Diumenge 6: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Joaquin AVEGNO ROSALES, Gladis Maria ZAMBRANO - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 7: 20h: 
Difunts: M. de los Ángeles GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (89a), Miguel BLANCO MONTERO (87a), Eliseu PLANAS TERRADELLAS (93a). Dimarts 8:  9h: 
Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 9: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 10: 20h: Esposos ELVIRA i JAUME. Divendres 11: 9h: Difunts Família 
TORRENTS-ARNALDICH.

A Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabte dia 5 de Març a les 18.30h: Francisco ESPINOSA DOMÍNGUEZ, Maria RAMOS SÁNCHEZ.

MISSES DE DIFUNTS:

-------

***********

Us mantindré informats.

M’adreço a vosaltres per comunicar-vos que aquesta matinada la salut del bisbe 
Francesc ha empitjorat. Els metges han decidit que ingressés a la Unitat de Cures 
Intensives de l’Hospital Josep Trueta.

 *Nota sobre l'estat de salut del Bisbe de Girona*

Estimats,

La situació és greu, cal que intensifiquem la nostra pregària per ell. Us agrairé que feu 
extensiu aquest missatge a les nostres comunitats, convidant-les a unir-se en la pregària.

Lluís Suñer i Roca- Vicari general del Bisbat de Girona
3 de març de 2022

Vostre,

Preguem per la salut del qui va ser rector de Sant Esteve i actual bisbe de Girona

M'han demanat escrigui unes línies d'aquest gran creient que hem 
fet camí junts més de 25 anys.
Si una paraula  l'identifiqués  crec que podria ser “Pentecosta”. Molt 
sovint quan ens trucavem o ens veiem, tots dos vocalitzaven 
prenent aire i ens deiem aquesta paraula amb un to especial com si 
en aquell moment ens fessin presents alhora Rosa Deulofeu, els 
aplecs de l'Esperit, la pastoral de joves, l'Acció Catòlica…

JAUME GALOBART DURAN, un laic enamorat de l'Església de Pentecosta

El cristà prega  pels seus difunts, i així ho hem de fer pel Jaume, però crec que ell ara ja viu la gran Pentecosta. 

Mn Josep Monfort, Vicari episcopal Vallès Oriental-Diòcesi de Terrassa
Fins viat, germà!

Home d'esperança. Aquest dijous ens vam veure per últim cop. Volia donar-li ànim per la mort de la seva mare 
feia 24 hores i per la seva malaltia… I va ser ell que em donava ànim a mí parlant dels catecúmens del diumenge 
i de la feina pastoral que havíem de seguir fent. Ens vàrem dona una abraçada, un petó al front  i ens vàrem dir 
“seguirem treballanmt junts”, però en aquest junts ell en mirava com si em digués: ara més que mai, però aviat 
des de davant del Pare.

Home de consens, dialogant i pacient. Discret en el dia a dia però gran comunicador quan pujava a un escenari 
o dirigia una paraula a la gent.

Al cap i a la fi, l'Església! Més que un home de Déu ha estat un home per a Déu i la seva Església, servint-la 
diocesanament. 
Metge, teòleg, apassionat pels joves, delegat d'Apostolat Seglar i de Catecumenat, català enamorat de la seva 
terra, però sobretot cristià!

PROPER CONCERT DEL CICLE “LA MÚSICA DEL CEL”: Diumenge 13 de març a les 17.30h

Diumenge 13 de març a les 12h.

El passat dimecres de Cendra vam celebrar el primer Via Crucis per la Pau. Us convidem a participar 
d’aquest moment de pregària en comunitat el proper divendres 25 de març.

II VIA CRUCIS PER LA PAU: Divendres 25 de març a les 20h

“El violí del paradís” amb Corrado Bolsi - director de l’orquestra de Cambra de Granollers - al violí i Vicenç 
Prunés a l’orgue.

Trobada formativa divendres 11 de març de 9.30 a 10.30h (sempre és 2n i 4rt divendres de mes).  És 
oberta a més grans de 65 anys.

PROPERA MISSA FAMILIAR

PROPERA TROBADA DEL GRUP DE VIDA CREIXENT
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