Final de curs
Aquesta setmana s’han acabat
les classes a les escoles i comencen les tan desitjades vacances
per als més joves. I podem aprofitar el moment per fer una reflexió
sobre aquest curs. Vaig estrenarme com a rector el passat mes
de setembre, i al cap de poc
temps es reactivaven totes les
mesures restrictives per intentar
aturar la segona (i tercera) onada
de la Covid Per culpa d’aquesta
situació, el curs que hem acabat
no ha estat del tot normal. No
s’han pogut dur a terme les activitats que altres anys s’havien fet,
com ara trobades, xerrades, recessos, activitats amb joves i in-

fants, etc. No obstant això, sí que
hem compartit bons moments
tant en les celebracions com en
les activitats que hem pogut realitzar. Per tot això, dono gràcies a
Déu i a tots vosaltres que ho heu
fet possible.
Amb l’esperança que la situació
de l’actual pandèmia hagi millorat, comencem a pensar en tot
allò que podríem dur a terme de
cara al nou curs. Jo tinc idees i
il·lusions. Espero que ho puguem
compartir i, si és pel nostre bé, el
Senyor ens ajudi a dur-ho a terme.
Mn. Carles Cahuana, rector

CANVIS A LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM
En breu començarem les obres de sanejament de les parets del temple per solucionar el problema de les humitats. I per tal de deixar lliure
les parets, canviarem de lloc els dos confessionaris i els tornarem al
seu lloc original, la capella del Santíssim. En aquest mateix indret quedaran només els bancs de color més fosc que són els que hi havia
abans.

LA SEPARATA DURANT L’ESTIU
Durant els mesos de juliol i agost, la Separata només es publicarà el
primer diumenge. És a dir, els dies 4 de juliol i 1 d’agost.

Agenda parroquial
Celebracions missa durant l’estiu,i horaris d’atenció
Durant els mesos de juliol i agost
se suprimeix la missa de les
10:30 h del diumenge. L’atenció
al despatx parroquial serà en hores convingudes.

Inscripcions a la catequesi
Ja són obertes les inscripcions a
la catequesi pels infants de la
nostra parròquia. Ho
podeu fer telemàticament a través d’aquest enllaç.

Economia
COL·LECTES (Misses 19 h, 10:30 h, 12:30 h)

INTENCIONS DE MISSA

162,64 €, 85,78 €, 144,14 €

50 €, 20€

ALTRES DONATIUS

TERMINAL ENTRADA TPV

100 €, 50 €, 6 €

10 €, 10 €, 5 €

Intencions de missa
Joan Escorihuela,
Auladell, Francesc

Dilluns 28 - Glòria Plans Pascual.
Dimarts 29 Dimecres 30 — Ernest Vives Escolà.

Diumenge 27 - 10:30 h Gnes. Ca-

Dijous 1 – Francisco Bustelo, Ester

putxines Mare de Déu del Diví
Pastor.

Álvarez, Vicenç Valls.

Dissabte 26 -

Montserrat
Roca.

Divendres 2–

PARRÒQUIA SANTÍSSIMA TRINITAT
Zurbano 2. 08201 Sabadell. Telèfon: 93 727 49 09
Celebracions de l’Eucaristia: dl.-div. 20 h, dissabtes 19 h, diumenges 12:30 h
Obertura del temple: de 9h a 13h i de 17h a 21h. Horari de Despatx: dijous de 18h a 20h.

Per donatius IBAN ES33 0081 0133 4100 0404 4517 o bé BIZUM 00325

Com es pot col·laborar econòmica- 150€ es desgraven 120€.
ment amb la parròquia?
Si el donatiu és de 400€ es des•
Amb l’aportació que fem a ca- graven 207,5€ (=120€ + 87,5€).
•
•

•

da celebració dominical quan
passem la col·lecta.
Amb els donatius fets amb
motiu de celebracions.
Sent subscriptor de la parròquia amb una quantitat fixa (mensual, trimestral o
anual). En l’actualitat som
gairebé 250 suscriptors.
Fent una transferència bancària, o Bizum (veure informació
al peu d’aquesta pàgina)

•

•

Fent servir el dispositiu destinat als donatius (entrant al
temple a mà esquerra).
Accedint a la plana web
www.donoamiiglesia.es o trucant al 934506087 i seleccionant la nostra parròquia.

Quina quantitat puc desgravar
amb els donatius fets a la
parròquia?
Tots els donatius fets a l’Església o
a una ONG són subjecte de desgravació en la declaració de la renda.
Donatius de fins 150€ un 80%.
Donatius de més de 151€ en
endavant, un 80% dels primers
150€ i un 35% de la resta. Si el
donatiu és recurrent, fins a un
40%. Amb un límit de deducció
màxima: fins el 10% de la base liquidable.
Alguns exemples: si es donen

