
Aneu, anuncieu l’evangeli 

Estem arribant  a la culminació 

del temps Pasqual. La joia 

d’anunciar la resurrecció de Je-

sús és tan gran que no pot aca-

bar només al cap d’unes set-

manes. Una experiència com 

aquesta ha de transformar ne-

cessàriament les nostres vides. 

I ens ha de moure a una 

dinàmica de comunicació, de 

compartir la bona nova. 

En la festa de l’Ascensió, just 

abans de la Pentecosta, resso-

na una missió que prové de Je-

sús mateix: anunciar allò que 

hem sentit, allò que hem vis-

cut. 

Tots, però, experimentem la di-

ficultat de portar-ho a terme. La 

transmissió de la fe no sempre 

és fàcil; sovint vivim la indife-

rència de l’entorn quan, de ma-

nera directa o indirecta, comu-

niquem la nostra fe. Cal no des-

animar-se davant aquestes difi-

cultats. Ens haurem d’es-

merçar a millorar el nostre llen-

guatge, a fer-lo més entenedor, 

però sobretot, el que ha de ser 

més entenedora és la nostra 

vida, perquè és com vivim, que 

veritablement reflectim el que 

som. I per sobre de tot, confiar 

que no estem sols en aquest 

anunci. Com ho expressa Ma-

teu al final del seu evangeli, Je-

sús ens diu: “Jo seré amb vo-

saltres cada dia fins a la fi del 

món. “ 
 

Mn. Carles Cahuana, rector 

PRIMERES COMUNIONS 

Avui 15 de maig, a les 12 h i a les 17 h, hem celebrat les Primeres Co-

munions dels 12 infants que s’han anat preparant en els darrers dos 

cursos a la nostra parròquia:  Leire, Cler, Jordi, Aarón, Gabriele, Paula, 

Martina, Clàudia, Arantxa, Kira, Andrés, Sergi. Moltíssimes felicitats a 

ells i a les seves famílies! Esperem retrobar-nos a la celebració de la 

missa dominical, a la catequesi d’enguany (que acabarà el dia 25 de 

maig) i a la de postcomunió del proper curs. 



Dissabte 15 -  Isidre Cucurull, en 

acció de gràcies 

Diumenge 16 - 12:30 h Carmen Ollé 

Benach 

Dilluns 17 - Glòria Plans Pascual  

Dimarts 18 -   

Dimecres 19 - Laura Nájera Reyes 

Intencions de missa 

Agenda parroquial 

Pregària ecumènica 

El Moviment Ecumènic de Saba-

dell-Diàleg Intercristià i l’Església 

de Crist de Sabadell (Comunió an-

glicana) organitzen conjuntament 

la Pregària per la Unitats dels 

Cristians, que tindrà lloc el 22 de 

maig, dissabte, a les 6 de la tar-

da, amb la intervenció de repre-

sentants de les confessions angli-

cana, baptista, catòlica, i pente-

costal. Ateses les circumstàncies, 

es podrà seguir en directe, tele-

màticament, per Facebook mitjan-

çant l’enllaç: 

www.facebook.com/esglesiadecrist 

 

Pregària de Pentecosta 

La pregària de després de la mis-

sa que s'ha anat fent al llarg de la 

Pasqua, serà el dissabte 22, vigí-

lia de Pentecosta, a les 20 h, en-

lloc del dimarts 25. Serà una es-

tona de pregària demanant a Déu 

un cor obert a rebre l'Esperit per 

ser llum i vida pels germans.  

Informacions 

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 

Rosari per la fi de la pandèmia 
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 

 

Ds. 15: Medjugorje, Bòsnia  

Dg. 16: Sídney, Australia  

Dl. 17: Washington, E.U.A. 

Dt. 18: Lourdes, França  

Dc. 19: Meryem Ana, Turquia  

Dj. 20: Caridad del Cobre, Cuba  

Dv. 21: Nagasaki, Japó 





Com es pot col·laborar econòmica-

ment amb la parròquia? 
 

• Amb l’aportació que fem a ca-

da celebració dominical quan 

passem la col·lecta. 

• Amb els donatius fets amb 

motiu de celebracions. 

• Sent subscriptor de la pa-

rròquia amb una quantitat fi-

xa (mensual, trimestral o 

anual). En l’actualitat som 

gairebé 250 suscriptors. 

• Fent una transferència ban-

cària, o Bizum (veure informació 

al peu d’aquesta pàgina)  

• Fent servir el dispositiu desti-

nat als donatius (entrant al 

temple a mà esquerra). 

• Accedint a la plana web 

www.donoamiiglesia.es o tru-

cant al 934506087 i selec-

cionant la nostra parròquia. 
 

Quina quantitat puc desgravar 

amb els donatius fets a la         pa-

rròquia? 
 

Tots els donatius fets a l’Església o 

a una ONG són subjecte de des-

gravació en la declaració de la ren-

da. 

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 li-

quidable. 

Alguns exemples: si es donen 

150€ es desgraven 120€. 

Si el donatiu és de 400€ es des-

graven 207,5€ (=120€ + 87,5€). 

 




