“Pare i germà com Sant Josep”
En aquest diumenge s’escau la
celebració del Dia del Seminari,
que sempre és pels volts de la
festa de Sant Josep.
Com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, l’edició del
2020 es va haver d’ajornar fins
al passat dia 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció.
El lema escollit per al Dia del Seminari 2021 és el que encapçala
aquest article, en el context de
l’”Any de sant Josep” convocat
pel Papa Francesc per a celebrar
el 150è aniversari de la procla-

mació del sant com a patró de
l’Església universal.
El lema d’enguany vol ressaltar
especialment la figura de sant
Josep com a model per als preveres. El Dia del Seminari se celebra des de l’any 1935 i té un doble objectiu: per una banda, promoure la vocació sacerdotal i per
l’altra, sensibilitzar les comunitats cristianes de la importància
d’aquesta i de la necessitat
d ’ a j u d a r e l s o s te n i m e n t
econòmic del Seminari.
Mn. Carles Cahuana, rector.

HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE RAMS*
Dissabte - 27 març

18:00 - Benedicció de rams i missa
19:00 - Benedicció de rams i missa
Diumenge de Rams - 28 març
10:30 - Benedicció de rams i missa

12:00 - Benedicció de rams (SENSE
missa)

12:30 - Benedicció de rams i missa
13:30 - Via Crucis
* Vegeu informació referent a
aquestes celebracions al dors

Informacions
l’Any de Sant Josep. La podeu
descarregar a: http://
www.tarraconense.cat/wpcontent/uploads/2020/12/
PatrisCordeCat.docx

Dia del Seminari
La col·lecta d’aquest cap de setmana anirà destinada al sosteniment econòmic del nostre Seminari diocesà de Valldoreix i on
s’hi estan formant una vintena
de joves.

Diumenge de Rams
Segons les darreres disposicions, la benedicció dels rams
serà exclusivament a l’interior
del temple, des del lloc, i respectant la distància de seguretat,

Patris Corde
Us animem a llegir la darrera
carta apòstòlica que ha escrit el
Papa Francesc en referència a

Agenda parroquial
Pregària de Quaresma
Com tots els dimarts de Quaresma, el dia 23 de febrer, en acabar
la missa, trobada a la capella del
Santíssim per pregar amb l'evangeli del diumenge.

Anunciació del Senyor
Missa dijous 25 de març a les
20h.
Celebració comunitària del perdó
La celebració penitencial de Quaresma serà el dimecres 24 de
març a les 19h.

Intencions de missa
Dissabte 20 - Esteve Gibert Gonzá-

lez (1er. aniv.)
Diumenge 21 Dilluns 22 - Ester Álvarez i Francis-

co Bustelo

Dimarts 23 - Lali Rodríguez (1r.
aniv.)
Dimecres 24 Dijous 25 – Jaume Guixà Comas
Divendres 26 -

PARRÒQUIA SANTÍSSIMA TRINITAT
Zurbano 2. 08201 Sabadell. Telèfon: 93 727 49 09
Celebracions de l’Eucaristia: dilluns-divendres 20h, dissabtes 18h i 19h, diumenges 10:30 i 12:30h
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

