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Diumenge, dia 5 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

“Oremos juntos por quienes sufren a causa del mal recibido por parte de integrantes 
de la comunidad eclesial: para que encuentren en la Iglesia misma una respuesta 

concreta a su dolor y a su sufrimiento.” (Papa Francisco)

“Preguem junts pels qui pateixen a causa del mal rebut per part d'integrants de la 
comunitat eclesial: perquè trobin a l'Església mateixa una resposta concreta al seu 

dolor i al seu patiment.” (Papa Francesc)

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...

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

Hem pensat que també poden ser una bona eina per pregar a partir de contemplar-les.

Pare, perdoneu les nostres febleses davant qualsevol 
temptació; ajudeu-nos a evitar ja per endavant aquelles 
ocasions que ens portarien a caure.  

 “Pare, confio el meu alè a les vostres mans.” (Lc 23,46)

 Pare, perdó per les vegades que amb un actitud de reserva o 
de desinterès o de duresa hem dificultat la convivència i 
l’amor familiar; ajudeu-nos cada dia perquè tinguem amb els 
més pròxims –pares, esposa o espòs i fills– una vertadera 
relació d’amor. 

 “Dona, aquí tens el teu fill [i al deixeble estimat] aquí tens la 
teva Mare.” (Jn 19,25-27)

Es pot veure en aquest enllaç: https://youtu.be/3u9oNOLsnc0 o escannejant el codi QR.
Intenció març 2023 (per les víctimes dels abusos)
EL VIDEO DEL PAPA

Ÿ Divendres 17 de març, 24H pel Senyor: De 20.30 a 21.30h Adults-Pregària quaresmal amb confessions.

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

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

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

Ÿ  Diumenge 5 de març de 17.30 a 19.45h: Concert solidari “Hispano” per Mans Unides a la sala Sant Esteve, 5€  (veure cartell al 
revers del full).

Us avancem els propers 15 dies:
CALENDARI QUARESMA 2023: Ascesi quaresmal, un camí sinodal

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). 



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

MISSES DE DIFUNTS:
Diumenge 5: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX - 12h: (PEL POBLE).  Dimarts 7: 9h: Difunts Família CALMET–GUIX. Dimecres 8: 9h: Germanes VEDRUNA. Dijous 9: 9h: 
Missa per les ÀNIMES DEL PURGATORI. Divendres 10:  9h: Difunts Família TORRENTS-ARNALDICH.

***********

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

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

Dissabte (vespertina): 20h (català)

.

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

Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com

Ÿ Sant Julià de Palou 

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)

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

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

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

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

.

El proper cap de setmana tindrà lloc el curset pre-matrimonial on hi participaran 8 parelles.
CPM

JORNADA DIOCESANA DE LA FAMÍLIA
Dissabte 11 de març al matí al col·legi Pureza de Maria.

MISA CATEQUÉTICA (castellano)

Dimarts 7 de març de 20.30 a 21.15h. Obert a adults a partir de 30 anys.

Reunió preparatòria dimecres 8 de març a les 21h.

Primer dilluns de mes: Missa a la Residència Antònia Roura a les 11h.

ROMERIA MONTSERRAT

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

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.

MISSA  RESIDÈNCIA ANTÒNIA ROURA

Grupo de Marta Avegno, martes 7 de marzo a las 20h (a las 19.45h nos encontraremos en la entrada del templo).

VIDA CREIXENT

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 
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”

Si no es pot venir, disposem de Fila 0. Es pot fer l'aportació al BIZUM de Mans Unides: 03240.

Entrades: Des de 30 minuts abans del concert

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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