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Diumenge, dia 12 de febrer de 2023

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

“Comencem cada dia resant els uns pels altres, i amb els altres; treballant junts, com a 
testimonis de la pau de Jesús; caminant pel mateix corriol, fent passos concrets de caritat i 

d'unitat. En tot, estimem-nos de manera sincera.” (Papa Francesc)

“Comencemos cada día rezando los unos por los otros, y con los otros; trabajando juntos, 
como testigos de la paz de Jesús; caminando por el mismo sendero, dando pasos 
concretos de caridad y de unidad. En todo, amémonos de manera sincera.” (Papa 

Francisco)

UN GRAN GRÀCIES A DÉU PELS 20 CONFIRMATS I SEGUIM FENT CAMÍ.
Aquest diumenge 12 de febrer a les 12h el Sr. Bisbe confereix aquest do a 20 germans nostres (joves i 
adults-joves). Un d'ells rep també el Baptisme i la Comunió... Seguiran la seva vida de grup... Els joves els 
dilluns de 17.45 a 18.45 o el divendres de 20 a 21h i els adults els dimarts de 20.30 a 21.30h. Qualsevol que 
vulgui afegir-se, confirmat o no, només cal que s'inscrigui al despatx parroquial.

Ÿ Concert solidari diumenge 5 de març a Sala Sant Esteve (17.30 a 18.45h): segona actuació "Hispano". 
Entrades a despatx parroquial Sant Esteve, a la botiga arxiprestal de Càritas RE-InTeGra i a la Llibreria 
Santa Anna (5€).

Ÿ Col·lecta cap de setmana 18-19 febrer.
CAMPANYA MANS UNIDES VALLÈS ORIENTAL (destinat a India)

ESGLÉSIA
EN SORTIDA

DIA I HORA

DILLUNS
14 FEB - 19.30HEncontres de fraternitat, formació

i celebració de l’arxiprestat de Granollers 

Així aquest curs els encontres tenen com a lema «Actualitzem-nos» en els diversos aspectes personals, comunitaris i 
particularment en l’arxiprestal. Els encontres són els dies 14 de cada mes a partir de novembre (excepte els “extraordinaris”: 
Jornades Transmet! i final).

Una acció del Pla Pastoral Diocesà 22-23 és: “Reestructurar l’organigrama diocesà, i revisar i actualitzar l’organigrama parroquial i 
arxiprestal”.

Ÿ Els encontres comencen amb l’Eucaristia (o amb una pregària -vespres o similar-; s’indica en aquest cas), segons l’horari de 
cada parròquia.  A l’homilia es donen les idees de fons de cada encontre.

Ÿ Són encontres oberts a tothom, però la proposta de cada trobada vol centrar-se més en un àmbit pastoral i s’insisteix en la 
participació d’aquelles persones que, en cada parròquia, estiguin més implicades. La durada és de 90 minuts.

PARRÒQUIA TEMA

Parròquia
St. Sadurní de Montornès

“Feu-los deixebles meus”
Pastoral familiar, catequesi infantil

i adolescents.

05/03/22
17.30 - 18.45 H

SALA SANT ESTEVE
Parròquia de Sant Esteve

(Plaça  de l'Església, 1)

DONATIU: 5€
(i aportació voluntària en

acabar el concert)

CONCERT SOLIDARI 

- 30 minuts abans de l'inici del concert.

- Botiga de roba Càritas RE-InTeGra (Carrer Sant Jaume, 34) i Llibreria Santa Anna 

(Plaça de la Caserna, 9).

- Despatx parroquial de Sant Esteve de Granollers presencialment o fent reserva 

per telèfon al 938 70 03 24 (Dimarts i divendres de 18 a 20h).

Entrades:

Projecte: Enfortiment comunitari i 
desenvolupament de mitjans de vida 

sostenibles a Ganjam (India)

VALLÈS ORIENTAL

Concert instrumental de violoncel,

guitarra, música electrònica i ball flamenc.

“un viatge pels nou inferns de Dante”



Dissabte 11: 20h: Margarida TRAMUNT BACH, Joan GUITET GIBERT. Diumenge 12: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Mercè SOLEY, Óscar AVEGNO ROSALES, 
Joaquin AVEGNO ROSALES, 1r. Aniv. Miguel ROSALES NARANJO - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 13: 20h: Elies CONDORI MAMANI, Maria Jesús CSEFKO SERVITJE. Difunts: 
Rafael CASTILLO ÁLVAREZ (85a), Juan Aurelio RUIZ MIRALLES (68a). Dimarts 14: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Mercè SOLEY, Dolors PLANAS. Dimecres 15: 9h: 
Germanes VEDRUNA. Dijous 16: 9h: Manuel CUESTA. Divendres 17: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH,  Aniv. Antoni PORTA.

MISSES DE DIFUNTS:

***********

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

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)

Trobareu les informacions d'intencions pels difunts, sobre els batejos i casaments penjats a les cartelleres i a l'adreça de Twitter (@santestevegr)

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

Misses:

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

.

.

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

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

En acabar la Missa de 20h, a les 20.30h al local parroquial, qui vulgui compartirem un bon pa amb butifarra.
DIJOUS GRAS: 16 FEBRER

Aquest divendres 10 de febrer la nostre Mare ha sortit de processó a sant Esteve.La parròquia i la Delegació de Granollers de 
l'Hospitalitat agraeixen la colaboració i devoció de tanta gent resant pels malalts! Ara tenim la nostra mirada als pelegrinatges 
d'estiu, en especial el de setembre.

Recordeu que tot donatiu (si es donen les dades al despatx parroquial) té dret a deduccions fiscals. Ajudem tot el possible!
Fem una crida a aportacions per poder ajudar.

A més a l'entrada del temple (al costat de l'antiga imatge de Sant Esteve) s'ha col·locat un dispensador d'aigua beneïda amb 
dosi personal per mantenir la higiene.

El Sr. Bisbe beneeix aquest diumenge la capella un cop s'han arranjat les humitats, s'ha pintat, i s'ha descobert part de la paret a 
obra vista. S'ha combinat el treball de professionals amb voluntaris i el cost ha estat de 1.934,81€. Encara queda algun detall per 
acabar...

Apuntar-se a despatx parroquial el dimarts de 18 a 20h (presencial o per telèfon 93 870 03 24). Aportació voluntària.

ARRENJAMENT I BENEDICCIÓ DE LA CAPELLA DE LA MdD DE MONTSERRAT A SANT ESTEVE  I COL·LOCACIÓ 
DISPENSADOR D'AIGUA BENEÏDA

UNA GRAN FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
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