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Diumenge, dia 5 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

“Cuando permanecemos dóciles en las manos de Dios, Él nos modela y hace de 
nosotros personas reconciliadas, que saben abrirse y dialogar, acoger y perdonar, 

preparar ríos de paz en las áridas estepas de la violencia.” (Papa Francisco)

“Quan romanem dòcils a les mans de Déu, Ell ens modela i fa de nosaltres 
persones reconciliades, que saben obrir-se i dialogar, acollir i perdonar, preparar 

rius de pau a les àrides estepes de la violència.” (Papa Francesc)

.

Ÿ Primer dilluns de mes: MISSA a la Residència Antònia ROURA a les 11h

- i els que participarem de la Missa de 12h us demanem que no entreu al temple i us espereu a la plaça on també hi seran els 
confirmants...

Us demanem fer entre tots un gran dia. Els infants adolescents de Proposta Estev@ han organitzat un petit acte d'acollida als 
confirmants a les 12h a la plaça (molt breu per poder començar la Missa a les 12.15h). Necessitem la col·laboració de tothom. 
Així:

Ÿ Segon divendres de mes: Grup de VIDA CREIXENT de 9.30 a 10.30h. La sessió és oberta a qui vulgui participar, 
jubiltat o més gran de 65 anys.

A Sant Esteve estem de festa. Vint joves i adults rebran de mans del Sr. Bisbe la Confirmació. Un d'ells serà batejat i celebrarà la 
seva Primera Comunió.

Un grup de la parròquia de Sant Esteve participarà a la jornada matinal a la catedral del Sant Esperit.

ALTRES INFORMACIONS D'AGENDA:

Ÿ RECÈS OBERT A SANT ESTEVE: què és ser confirmat? Dissabte 11 de 16.30 a 19.15h

- a los de Misa de 11 os pedimos al salir os quedeis en la plaza

.

Informar també que totes les famílies amb infants tindreu lloc reservat davant la imatge de la Mare de Déu de Lourdes.

DISSABTE 11 DE FEBRER, Jornada diocesana pastoral de la salut

CONFIRMACIONS A SANT ESTEVE DIUMENGE 12 DE FEBRER A LES 12h

Ÿ Està destinat als confirmants del dia 12, però és obert a tothom que vulgui aprofundir què és un confirmat i quina és la 

Un gran dia de la parròquia! Participem de la Missa de 12 presidida pel Sr. Bisbe!

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

Divendres 10 de Febrer:
17.45h Rosari (al vestíbul de l’entrada principal davant la imatge)

18.30h Processó
19h. Missa en honor de la MdD de Lourdes

(Intenció pels malalts i consagració a Maria dels confirmants del diumenge 12 de febrer)
Cants a càrrec de Cor Rogent (Cor adult vinculat a Pueri Cantores de Sant Esteve)

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

9h: Missa en honor de la Mare de Déu
20h: Missa vespertina de diumenge

(amb intenció especial pels difunts de Pardals i familiars)

La imatge serà al temple a tot el dissabte 11 de febrer. 
Delegació Lourdes

Granollers

Parròquia de Sant Esteve i
Delegació Granollers Hospitalitat de MdD de Lourdes

CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE LA

MARE DE DÉU DE LOURDES

10 i 11 de febrer de 2023



----
ALTRES CELEBRACIONS:
Dissabte 11 a les 12.30H contrauen matrimoni la Mayra CEREÑO BRIONES i en Santiago GÓMEZ DE ASSÍS.

Sant Julià de Palou: Dissabte 4, 18h: Pepita CLADELLAS ICART  (87 anys)

Dissabte 4: 20h: 1r. Aniv. Joan Enric GIMÉNEZ SITJES. Diumenge 5: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Mercè SOLEY - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 6: 20h: 1r Aniv. Eva RODRIGUEZ, 17è 
Aniv. Vicenç MIQUEL MASNOU. Difunts: Teresa ANDRADES MARISCAL (91a) Juana SÁEZ ÁLVAREZ (77a) Carmen FERRERO GONZÁLEZ (98a), Carles PAGÈS MAS (89a), Florentina 
ROMERO GUERRERO (85a). Dimarts 7: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX, Mercè SOLEY. Dimecres 8: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 9: 20h: Joan AMARGANT, Teresa ICART, Aniv. 
Joan GANDUXER i Teresa MORATÓ. Divendres 10: 9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 11: 9h: Manuel CUESTA.

MISSES DE DIFUNTS:

***********

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

.

.

Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

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

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

Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@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

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

.

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

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

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

CONEGUEM ALS NOSTRES CONFIRMANDS
Cada setmana donem a conèixer alguns dels confirmands  de Sant Esteve del proper diumenge 12 de febrer.

Jo em confirmo perquè soc catòlica i vull continuar 
el que els meus pares em van ensenyar des de 
petita: seguir el camí del Senyor i practicar la seva 
paraula.”

Maria
“Estic estudiant de 2n de Batxillerat, m’agrada 
tocar el violí. 

Ariadna

Em vull confirmar per enfortir la meva fe cristiana i 
relació amb Déu.”

“Sóc estudiant de 4t ESO. M’agrada tocar el 
violoncel.

Maria
“Soy católica y quiero seguir el camino que mis 
padres me mostraron. Después de bautizarme y 
recibir la comunión, ahora creo que es el momento 
para recibir el sacramento de la confirmación.”

Ana Belén
“Soy ingeniera mecánica,  me dedico actualmente 
a la prevención de riesgos laborales en una 
empresa que fábrica trenes. Soy nacida en Málaga 
y por motivos laborales vivo en Barcelona desde 
hace 8 años, actualmente en Granollers. El motivo 
de mi confirmación es porque dios y la iglesia me 
aportan los valores que quiero en mi vida, me hace 
sentir mejor y ser mejor persona, y me gustaría 
responder y agradecer esto a través de la 
confirmación.“

Jose María
“Quiero recibir  uno de los sacramentos de la 
Iglesia, que junto al Bautismo y la Eucaristia, 
constituyen el conjunto de sacramentos cuya 
recepción es necesaria para la plenitud. Acoger al 
Espiritu Santo y recibir sus dones.”

“Vivo en Granollers. En mi tiempo libre, me gusta 
salir a caminar o hacer deporte.

Daniel

Me confirmo para fortalecer y reafirmar aún más mi 
fe, siguiendo firme en mi camino cristiano. En mi 
tiempo libre me gustaría seguir colaborando en las 
actividades solidarias que se propongan en la 
iglesia y seguir participando en la coral Albada.“

Abril

Em fa molta il·lusió confirmar-me! Per mi, la 
confirmació és un sagrament molt important, ja 
que després del bateig i la comunió, per fi reps els 
dons de l'Esperit Sant i Déu em confirma com a 
cristià.“

“Tinc 16 anys, visc a Granollers amb els meus 
pares i la meva germana de 13 anys i estudio 4t 
d'ESO.

Miriam
“Sóc de Granollers però visc a Londres amb el meu 
marit. La meva professió és arquitecte. Em vull 
confirmar per apropar-me més a Déu i a l'Església, 
ja que considero que això m'ajuda a estar en pau 
amb mi mateixa. Tenir a Déu present en les 
accions que faig és el meu objectiu així com 
educar als meus futurs fills sota el mateix 
pensament.
Com que visc a l'estranger no puc participar massa 
amb la parròquia però m'agradaria aportar el meu 
granet de sorra d'alguna manera, ja sigui puntual i 
esporàdicament en qualsevol sector els dies que 
estigui a la ciutat.“

QUÈ ÉS LA CONFIRMACIÓ?

Si esteu interessats ens formar-vos per rebre-la podeu informar-vos a secretaria 
parroquial (dimarts i divendres de 18 a 20h).

Us convidem a veure aquest video per conèixer més a fons el sentit de la Confirmació.
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