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Diumenge, dia 12 de març 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

“En aquest temps de Quaresma, fem llum dins nostre posant-nos davant la Paraula de 
Déu en la pregària, perquè tingui lloc en nosaltres una lluita beneficiosa contra el mal 

que ens fa esclaus, una lluita per la llibertat.” (Papa Francesc)

“En este tiempo de Cuaresma, hagamos luz en nuestro interior poniéndonos ante la 
Palabra de Dios en la oración, para que tenga lugar en nosotros una lucha beneficiosa 

contra el mal que nos hace esclavos, una lucha por la libertad.” (Papa Francisco)

Els infants i adolescents de Proposta Estev@ necessiten pels seus tallers de Quaresma algunes imatges del Via Crucis a partir de  
les fotografies que l'any 2017 es van fer...
Hem pensat que també poden ser una bona eina per pregar a partir de contemplar-les.

FENT CAMÍ DE QUARESMA AMB LES ESTACIONS DEL VIA CRUCIS DE SANT ESTEVE

Perdó, Pare. Massa sovint la nostra ajuda ha estat nul·la o 
molt petita. Feu que en endavant, amb la nostra persona i 
amb les nostres obres, el nostre temps i els nostres diners 
estiguem més al costat dels qui sofreixen.  

Pare, perdó per les nostres actituds de fredor i indiferència 
quan algun germà necessitava un gest de proximitat i 
d’afecte. Feu que tots –homes i dones– siguem més eficaços 
i sensibles quan ens trobem amb algú que passa un mal 
moment.

                                          

Ÿ Diumenge 12 de març: Adults- Concert-recés. Les 7 paraules (cicle “La música del cel”)

CALENDARI QUARESMA 2023: Ascesi quaresmal, un camí sinodal

                                               - 17h: Pregària-meditació a la Capella del Santíssim.
      Es pot venir només al concert o aprofitar-lo com un recés (veure cartell al revers del full): 

                                               - 17.30 a 18.45h: Concert (amb meditació de textos).
                                               -18.45 a 19.15h: Pregària personal i Vespres.

Ÿ Us avancem els propers 15 dies:

Ÿ Dimarts 14 de març: Encontre arxiprestal a Bellavista. 19h Missa / 19.30-20.30h diàleg (tema: formació).

Ÿ Divendres 17 de març, 24H pel Senyor: De 20.30 a 21.30h, pregària quaresmal amb confessions. Les parròquies de l'arxiprestat 
ofereixen espai de reconciliació distribuït per hores a cada lloc.

Les 7 paraules (cicle La música del cel). A les 17.30h la música posarà altaveu als crits d'un torturat. Les Set Paraules de N.S. 
Jesucrist contenen el clam universal dels dissortats de tota època i moment. Des de la desesperació fins al perdó i la confiança, 
tot el ventall de la mirada del qui pateix l'abús fins a perdre-hi la vida. Cristòfor Taltabull exposa aquí un lirisme molt elevat 
alhora que sintètic. Les Set Paraules van precedides per un motet d'un deixeble i també per una peça per a orgue del jove 
estudiant  Ismael Khalifi (n. 2003). 

24HORES PER
AL SENYOR

Vespre del 17 fins a tarda del 18 març

Reconciliem-nos!

Dissabte
9-10h Sant Sadurní, Montornès del V.
10-11h MdD de Montserrat (frares)
11-12h Santa Maria del Jaire
12-13.30h Sant Esteve, Granollers
13.30-14h Sant Mamet, Corró d'Amunt
16-17h Sant Vicenç, Vallromanes
17-18h MdD de Fàtima
18-19h Sant Sadurní, La Roca del V.

Divendres
20.30-21.30h Sant Esteve,
                      Granollers

Sagrament de la reconciliació

Arxiprestat de Granollers

(pregària de quaresma amb confessions)



A Sant Julià de Palou: Dissabte 11, 18h:  Rosa FONT PONT (90a).

MISSES DE DIFUNTS:
Dissabte 11: 20h: Difunts Esposos ELVIRA i JAUME. Diumenge 12: 9h: Andreu BASOLÍ i RABASA - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Giugliana del Socorro SÁNCHEZ 
ARBOLEDA - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 13: 20h: Difunts: Custodia QUESADA FERNÁNDEZ (90a), Mariano SÁNCHEZ IGLESIAS (60a), José Maria GARRIGA BASSA (89a). 
Dimarts 14: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 15: 9h: Germanes VEDRUNA, Aniv. Nilda BARRETO. Divendres 17: 9h: Difunts Família ALMOINER-DE LA 
IGLESIA, Milagros  de LAS HERAS.  Dissabte 18: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH, Antoni DURAN.
-----------

Misses:

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

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

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

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

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

Correu parroquial (rector): stestevegranollers@gmail.com - Correu secretaria: stestevegranollers.secretaria@gmail.com

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

Per parlar amb el mossèn, el mateix divendres demanant a ser possible hora (93 870 03 24)

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

Dimarts i divendres de 18 a 20h - Plaça de l’Església, 1 (Granollers)

*Missa 19.15h (per qui no l’hagi
celebrat a la seva parròquia).

***********

Un gran gràcies a Hispano i al públic que va omplir la sala Sant Esteve. Es van recollir 1.380€ pel projecte a Índia.

REUNIÓ EQUIP LITÚRGIA

Per les famílies amb infants, especialment de catequesi, s'oferirà anar dissabte de 15.30 a 22h en autocar.

El cap de setmana de l'1 de maig un any més anem de romeria (des del divendres 28 d'abril). Les opcions són 
diverses.

ROMERIA MONTSERRAT 2023-PARRÒQUIA SANT ESTEVE: Primeres informacions

Tant els adolescents/joves de la parròquia com els components de Pueri Cantores participaran des de dissabte tarda 
fins diumenge abans de dinar.
Evidentment,qui vulgui pot participar pujant en cotxe en algun moment de la Romeria.

Informació a despatx parroquial.

Dilluns a les 20.45h es parlarà de la pregària del divendres 17 de març de 20.30 a 21.30h, del Via Crucis familiar del 
31 a les 19.30h i de la Setmana Santa.

CONCERT MANS UNIDES

ADULTS EN FORMACIÓ O PREPARACIÓ CONFIRMACIÓ (o bateig/1a. Comunió)

ENCONTRE ARXIPRESTAL
El dimarts  a la parròquia de Sant Francesc de  Bellavista.
- 19h Missa.

Grup de la Mercè i la Cristina dijous a les 20h (a les 19.45h ens trobarem a l'entrada del temple).

- Tema: formació.

MISSA CATEQUÈTICA 

- 19.30-20.30h diàleg.

Dimarts de 20.30 a 21.15h s'ha iniciat un nou grup per a rebre alguns dels sagraments. Obert a adults a partir de 30 
anys.

En el proper full tindreu l'horari i preus.

Qui vulgui pernoctar, una nit o més,  cal que s'inscrigui amb temps a despatx parroquial a partir del 21 de març.

17.00h Pregària-meditació (Capella del Santíssim)

17.30 - 18.40h  Concert (amb meditació textos)

18.45 - 19.15h Pregària personal i vespres

{Recés-Concert de Quaresma}

Descàrrega el cartell oficial del recés amb el 
programa del concert a seglarterrassa.org

Concert organitzat dins del cicle “La música del Cel” 
de la Fundació Pro Música Sacra de Granollers.

Diumenge, 12 març de 2023 de 17 a 19.15h*
Temple parroquial de Sant Esteve de Granollers

No cal inscripció / Aportació voluntària

seglarterrassa.org

@seglarterrassa
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