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Diumenge, dia 23 d’octubre 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

"Les nostres comunitats estan cridades a sortir dels diversos tipus de “fronteres” que poden 
existir, per oferir esperança als qui viuen a les perifèries existencials i encara no han 

experimentat, o han perdut, la força i la llum de la trobada amb Crist." (Papa Francesc)

“Nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de “fronteras” que pueden 
existir, para ofrecer esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han 

experimentado, o han perdido, la fuerza y la luz del encuentro con Cristo”. (Papa Francisco)

AJUDA TEMPORAL DE MN. RICARD CASADESÚS
Mn. Ricard, que ja va col·laborar amb nosaltres fa uns anys, resideix uns mesos a La Garriga  per tenir cura de la seva  
família on el necessitan en aquests moments.
És nomenat adscrit a Sant Esteve i com a mossèn serà un gran ajut per celebracions i altres serveis (també quan 
calgui a Santa Agnès i Sant Julià). A més, també podrem gaudir de la seva saviesa per actes culturals i similars.
Li agraïm la seva disponibilitat i esperem pugui ben aviat reprendre un servei de rector a la nostra diòcesi.

JA TENIM LA LOTERIA DE NADAL
Els guanys aniran destinats a ajudes i projectes socials.
Es poden adquirir en horari de despatx parroquial, a la sagristia en acabar les misses o a qualsevol voluntari de la 
parròquia. Per demanar o entregar talonaris, els divendres de 18 a 19h.

NOVA CORAL A SANTA AGNÈS DE MALANYANES: EL COR ALEGRISSIMO

g ol imle ria ss
Agrupació musical 

Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes

rco

T’agrada cantar?
Vols participar del Naixement d’un nou projecte musical de Santa Agnès?Ep! Repartirem alegria a través de la música
amb l’interpretació de peces tant religioses com no, recuperarem tradicions com cants de nadales,
caramelles i altres composicions musicals que formen part de la nostra cultura i amb una mirada
oberta a les de la resta del món

Inici: 24 d'octubre

de la Bona Voluntat a... Assajos els dilluns de 18.30 a 19.30h al Centre Cívic de Santa Agnès
amb directora de cor professional
*(Opcional: de 18.15 a 18.30h, afinació vocal) | *(Opcional: de 19.30 a 19.45h, assaig salm dominical)
Edat: Des de més grans de 18 anys fins a l’últim alè
Demanem compromís trimestral Quota del 1r trimestre gratuïta
A partir del 2n trimestre es pactarà segons despeses a compartir.

Inscripció:
- A la parròquia  els diumenges en acabar la Missa de 12.15h o venint el primer dia d’assaig al C. Civic
- Per mail a stagnesmalanyanes@gmail.com o trucant al 938700324 (dimarts i divendres de 18 a 20h)

parròquia

STA. AGNÈS
DE MALANYANES

@stagnesmalanyanes     

Diumenge 23 d’octubre, 17.30 - 18.30h

“EL CEL ÉS L’ESPERANÇA”
concert solidari

(una proposta de la Fundació Pro-Música Sacra de Granollers)

Parròquia de Sant Esteve de Granollers

LAUDATE PUERI: Coral amb orgue i piano
Amb el “Cor Aglepta”, de Sant Cugat del Vallès

Vicenç Prunés a l’orgue i piano. Direcció d’Oriol Castanyer.

Entrada lliure amb
taquilla inversa voluntària

a benefici de: Diocesana�de�Terrassa

Transmet!
X Jornades

Novetat i actualitat de la Fe

* Aquest concert, obert a tothom,
  i forma part del programa de les

17h: Memòria i record del Sr. Jaume Galobart Duran (+ 04.03.2022) - (Delegat de Catecumenat i Apostolat Seglar).

Imatges i paraules d’una vida al servei de l’Església diocesana.

Si no pots venir, col.labora indicant "Fila 0-Transmet” a través de Bizum al codi 33432
o per transferència al ES92 2100 5000 5002 0007 6012



MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 23: 9h: Núria ROCA FÀBREGA, Núria TORRENTS ARNALDICH - 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Maria Elisa RODRIGUEZ, José Leónidas TAIPE, 
Teresa TAIPE, Mariana Natividad TAIPE, Francisco Fidel TAIPE - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 24:  20h: Difunts:  Maribel GUTIÉRREZ GARCIA (72a), Adela HINOJO 
ONTIVEROS (90a), Mariano NAQUI VENTURA (93a), Maria-Carmen QUINTANILLA GARCIA (93a). Dimarts 25: 9h Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 26: 
9h: Germanes VEDRUNA. Divendres 28: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.
-------------------
A Sant Josep Obrer de Can Bassa: Dissabte 22: Juan RUBIO.

***********

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

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

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

LA DELEGACIÓ DE GRANOLLERS DE L'HOSPITALITAT A LA CATEDRAL

VIDACREIXENT : GRUP D'APROFUNDIMENT PER ADULTS GRANS
(a partir de 65 anys o ja no en vida laboral)
2n i 4rt divendres de mes de 9.30 a 10.30h (una sessió bíblica i l'altra de formació-debat). A la sala Pax.
A les 9h, Missa voluntària a la capella del Santíssim.
Disponibilitat material en català i castellà.
Inici: 28 d'octubre. Inscripció a secretaria o venint el 1r dia.

TOTS SANTS: HORARI DEL CEMENTIRI DE SANT JULIÀ DE PALOU
De dissabte 29 d’octubre a dimecres 2 de novembre de 10 a 12h i de 15.30 a 17h.

TOTS SANTS: HORARI DEL CEMENTIRI DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES
Diumenge 30 d’octubre, dimarts 1 i dimecres 2 de novembre d'11 a 13h.

El passat dimecres se celebrà  a la Catedral 
Basílica del Sant Esperit el 75 aniversari de 
l'entronització de la imatge de la Mare de Déu de 
Montserrat amb una missa presidida pel nostre 
bisbe Salvador Cristau  que va finalitzar amb una 
processó per l'interior del temple amb la imatge de 
la Mare de Déu de Montserrat fins al seu cambril
Un bon grup de feligresos hi vàrem participar.
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