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Diumenge, dia 6 de novembre 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

“Aquesta és la història de la salvació: Déu no ens ha mirat de dalt per humiliar-nos i jutjar-
nos; al contrari, va baixar fins a rentar-nos els peus, mirant-nos des de baix i tornant-nos la 

dignitat." (Papa Francesc)

“Esta es la historia de la salvación: Dios no nos ha mirado de lo alto para humillarnos y 
juzgarnos; al contrario, se abajó hasta lavarnos los pies, mirándonos desde abajo y 

devolviéndonos la dignidad.” (Papa Francisco)

          - Missa d'11h amb el cant de Cor Rogent.

1. Portem-lo preparat amb la lectura del document del Sant Pare:

VI JORNADA DELS POBRES: diumenge 13 de novembre

Disponibilitat material en català i castellà.
Inscripció a secretaria o venint al grup.

VIDA CREIXENT : GRUP D'APROFUNDIMENT PER ADULTS GRANS (a partir de 65 anys o ja no en vida laboral): 
Divendres 11 de novembre
2n i 4rt divendres de mes de 9.30 a 10.30h (una sessió bíblica i  l'altra de formació-debat).
A les 9h, Missa voluntària a la capella del Santíssim.

Volem que sigui un dia molt especial:

3. Participem de l'Eucaristia dominical pregant pels pobres. A dues misses de Sant Esteve a més  hi haurà participació 
especial:

2. A Sant Esteve participem d'un acte a les 13h  (fins 13.30h) a la plaça de l'Església organitzat per Proposta Estev@.
Tot sortint de Missa de 12, o afegim-nos a les 13h, situem-nos a les escales de la plaça i fem-lo possible. És obert al 
públic en general (passeu la veu)

          - Missa de 12h amb l'animació de Missa Familiar.

En castellà: http://bitly.ws/wgSaEn català: http://bitly.ws/wgSf

ESTEM D’ANIVERSARI!!
8 de novembre*: CELEBREM-HO!!
Passa´t per la botiga de 17 a 20h a celebrar-ho amb nosaltres
i et convidarem a una copa de cava o un refresc.

I a més... ofertes especials durant tot el mes
informa-te’n seguint-nos a instagram @caritasreintegra o visitant-nos a la botiga

Diocesana

Arxiprestat

de Granollers www.caritasreintegra.net

Bot iga de r oba nova 
i r ec i c l ada

Podràs adquirir la samarreta de l’aniversari (5€)

* Excepcionalment, la botiga romandrà tancada dimarts 8 al matí.



ALTRES CERIMÒNIES:
El proper dissabte dia 5 de novembre a les 13h. contrauran matrimoni la Julia LEDESMA GARCETE i en Joan SERRA PARDO.

------

Diumenge 6: 11h: Difunts Família CALMET–GUIX, Juan CARRILLO, Isidora OSINAGA, Luisa CASTILLA ESPADAS - 12h: (PEL POBLE). Dilluns 7: 20h: 1er. Aniv. 
Pere PALAU PEÑA. Difunts: Enriqueta MARTÍNEZ TRUJILLO (97a), Francisco GALÁN ARANDA (72a), Josefina GÓMEZ TROYANO (76a). Dimarts 8: 9h: Difunts 
Família CALMET–GUIX - 20h: Família PARRO-ANTORAZ. Dimecres 9: 9h: Germanes VEDRUNA, Maria CASALS FONT i FAMÍLIA. Divendres 11: 9h: Difunts 
Família TORRENTS-ARNALDICH. Dissabte 12: 9h: Alfred BENEZET, Josep BOSCH i Josefa RIERA.

MISSES DE DIFUNTS:

***********

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

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

Misses:

.

.

Ÿ Sant Julià de Palou 

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

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

.

Dissabte (vespertina): 20h (català)

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

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

Correu parroquial Santa Agnès de Malanyanes: stagnesmalanyanes@gmail.com
Correu parroquial Sant Julià de Palou i Can Bassa: stjuliapalou@gmail.com - stjosepobrer.canbassa@gmail.com

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

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)

DIADA DE GERMANOR

“En aquesta diada de Germanor us resumim d'una manera gràfica el balanç econòmic de Sant Esteve.  
Seguim caminant amb la participació de tots.”

Col·lecta de Germanor pel sosteniment econòmic de la diòcesi: diumenge 5-6 novembre.

Comissió d'Economia Parròquia de Sant Esteve de Granollers:
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