Avui parlem de diners
Soc conscient que el títol d’aquestes línies és provocatiu. I
és que ara que estem a l’equador de la campanya de la renda
2020, cal recordar la importància de les dues “creuetes”: una
per al sosteniment de l’Església
i l’altra per a fins socials. Amb
la primera, ajudarem l’Església
diocesana, el clergat, les parròquies més necessitades, altres institucions - com el seminari - i activitats pastorals i caritatives.
Amb la segona, gran nombre
d’entitats, entre les quals moltes d’Església, que treballen
amb objectius socials.
No ens costarà més, ni ens tornaran menys i cal tenir present
que aquesta és l'única font de
finançament de què disposa
l'Església catòlica, a part dels
donatius dels fidels.

Davant de molta desinformació, i fins i tot fake news entorn
de l’economia de l’Església, us
recomano visitar la plana web
www.portantos.es en què trobareu informació real d’aquests
temes. Així mateix, us adjunto
un codi QR amb un
vídeo molt amè sobre alguns mites falsos, que solen ser
recurrents
sobre
l’economia eclesial.
Quan s’acabin les restriccions,
hem pensat amb el Consell d’economia de la parròquia convocar els fidels a una reunió informativa, perquè puguin saber
l’estat de comptes de la nostra
parròquia; els ingressos i a què
es destinen les despeses. Creiem que és un necessari exercici de responsabilitat i transparència.
Mn. Carles Cahuana, rector

MISSA AMB INFANTS DEL DISSABTE
El dissabte 8 de maig, celebrarem la darrera missa d’infants d’aquest
curs que es celebra les 18 h, ja que el dissabte 15 de maig hi haurà
les Primeres Comunions a les 17h. Atès que aquesta missa ha tingut
una bona acceptació, si Déu vol, la reprendrem el proper curs.

Informacions
Com es pot col·laborar econòmicament amb la parròquia?
•

•
•

•

Amb l’aportació que fem a
cada 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 se-

leccionant
rròquia.

la

nostra

pa-

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
150€ es desgraven 120€.
Si el donatiu és de 400€ es desgraven 207,5€ (=120€ + 87,5€).

Intencions de missa
Dissabte 1 - Ester Álvarez i Fran-

aniv.)

cisco Bustelo. Daniel Boada Vila
(24è aniv.)

Dimarts 4 Dimecres 5 -

Diumenge 2 Dilluns 3 - Josep Ma. Miralles

Dijous 6– Brígida Abellán Zayas

i
Francisco Castellá Anglada (5è

(10è aniv.)
Divendres 7-

PARRÒQUIA SANTÍSSIMA TRINITAT
Zurbano 2. 08201 Sabadell. Telèfon: 93 727 49 09
Celebracions de l’Eucaristia: dill.-div. 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

