“Marató” d’oració per la fi de la pandèmia
Fa unes setmanes, el papa
Francesc va proposar que durant el mes de maig es realitzés una “marató” d’oració
amb el tema “la comunitat pregava a Déu intensament” (Ac
12,5). La iniciativa, promoguda
pel Consell Pontifici per a la Nova Evangelització, vol animar el
res del Rosari entre els fidels,
les famílies i les comunitats per
invocar la fi de la pandèmia.
Un total de trenta santuaris,
molts d’ells marians, representatius de diversos països del
món guiaran l’oració mariana.
Un d’ells serà el del Monestir
de la Mare de Déu de Montserrat (el dia 22 de maig). Aquest
moment de pregària serà retransmès en directe pels canals oficials de la Santa Seu,
cada dia, a les 18 h.
El papa Francesc obrí aquesta

gran oració el passat dissabte
dia 1 i la conclourà el 31 de
maig.
La pregària del Rosari té una
especial significació a l’espiritualitat catòlica. És una oració
de tipus lletànica, repetitiva,
senzilla i alhora profunda, que
ens endinsa en la contemplació
del misteris de la vida del Senyor a través de la mirada de
Maria. Són moltíssimes les persones que l’han resat al llarg
dels temps i avui el Rosari continua essent una pregària entranyable i útil per a la vida de
l’Església.
Us convido a seguir alguna d’aquestes retransmissions per
demanar la fi de la pandèmia
com ens ha convidat a fer-ho el
papa Francesc.
Mn. Carles Cahuana, rector

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

Informacions
Relació dels dies, santuaris
marians i catedrals des dels
quals es resarà el Rosari per la
fi de la pandèmia
Ds. 08: Lujan, Argentina
Dg. 09: Loreto, Itàlia
Dl. 10: Knock, Irlanda
Dt. 11: Nostra Senyora dels Pobres (Banneux), Bèlgica
Dc. 12: Nôtre Dame d'Afrique
(Argel), Argèlia
Dj. 13: Fàtima, Portugal
Dv. 14: Vailankanni, Índia
Ds. 15: Medjugorje, Bòsnia
Dg. 16: Sídney, Australia
Aquest moment de pregària
serà retransmès en directe pels
canals oficials de la Santa
Seu, sempre a les 18 h.
www.youtube.com/user/vaticanes

També podreu
tornar a veure
les celebracions dels
dies anteriors.

Informació de manteniment
S’ha finalitzat una altre fase del
capítol de manteniment del
temple parroquial. En aquesta
ocasió s’ha procedit a la neteja
a fons dels vorals de la teulada
principal de l’església, per tal
d’evitar, entre altres coses, filtracions d’aigua i humitats,
amb un cost de 1.994,08€.
Oportunament informarem
d’una propera actuació sobre
els altres dos vessants restants
de la teulada principal.

Intencions de missa
Dissabte 8 Diumenge 9 - 12:30 h Delfín Cahua-

na Quito (4t aniv)
Dilluns 10 - Aurelia Cárdenas Pérez
Dimarts 11 -

Dimecres 12 Dijous 13–
Divendres 14– M. Engràcia Ferran

Moltó (+3 maig) i Jordi Ferran
Moltó

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

