
Veniu Esperit Sant! 

Avui és Pentecosta. I avui és Pas-

qua. Més que mai, Pasqua! L’Esperit 

fa que amb més força i intensitat 

puguem celebrar i, sobretot, viure la 

Resurrecció del Senyor. 
 

Sense l’Esperit, la Pasqua podria 

ser només el record d’un fet extraor-

dinari, però passat. Ara, amb el do 

de l’Esperit, ja no només recordem, 

sinó que la nostra vida, com la dels 

deixebles, queda transformada. Vis-

quem amb il·lusió l’efusió de Déu 

Esperit als nostres cors, i dema-

nem,  com diu el text de la Seqüèn-

cia d’aquesta solemnitat, “Veniu, oh 

Sant Esperit, des del cel al nostre 

pit”. 
 

Mn. Carles Cahuana, rector 

FESTA MAJOR—SANTÍSSIMA TRINITAT 

A causa de la pandèmia, no podem 
organitzar les activitats d’altres anys 
amb motiu de la festa patronal. No 
obstant, destaquem:  

Dissabte 28 

19 h Missa 

20 h Concert  

         Cor Iubilo 

Diumenge 29 

No es celebra 

missa 10:30 

12:30 h Missa 

 

SEQÜÈNCIA DE PENTECOSTA 
 

Veniu, oh Sant Esperit,   
des del cel al nostre pit  

amb un raig de llum divina. 
 

Pare dels pobres, veniu,   
deu‐nos els dons que teniu,  
oh Sol que el cor il∙lumina.   

 

Vós sou el consolador,  
de l'ànima Habitador,   
i dolcíssim refrigeri.   

 

En els treballs sou confort,  
en les penes sou conhort,  
en la calor sou temperi.   

 

Oh divina Claredat,   
visiteu la intimitat   

del cor que ja us ansia. 
 

Res tindrà l'home si vós   
no li deu vostre socors divinal,  

que bé li sia.   
 

Tot el que no és net renteu;  
tot el que ja és sec regueu;  

cureu tota malaltia.   
 

Tot l'indòmit endolciu;   
tot el fred encalentiu;  
regiu el qui s'esgarria.   

 

Deu als fidels confiats   
dels vostres dons esperats  

la sacrosanta Setena.   
 

El mèrit de la virtut,   
el camí de la salut,   

la joia immortal i plena. 



Dissabte 22 -   

Diumenge 23 -  

Dilluns 24 - Avelina Fernández Gar-

cía (5è aniv.) Delfina Pérez i di-

funts família Pérez Fernánez.  

Dimarts 25 -  Jaume Guixà Comas 

Dimecres 26 - 

Dijous 27– Caputxines Mare Diví 

Pastor. 

Divendres 28– Glòria Plans Pascu-

al (1r aniv.) Miquel Pons Giralt. 

Intencions de missa 

Agenda parroquial 

Adoració al Santíssim  

Com cada dimarts, pregària conti-

nuada davant el Santíssim Sagra-

ment, de les 9 del matí a les 20 h.  
 

Comiat del Sr. Bisbe 

Diumenge 30 de maig, a les 18 h, 

a la Catedral de Terrassa hi haurà 

la missa de comiat i acció de grà-

cies pels anys de ministeri del bis-

be Josep Àngel. Es podrà seguir la 

celebració a través del canal de 

Youtube del Bisbat de Terrassa. 

 

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. 22:  Basílica de Montserrat 

Dg. 23: Notre Dame du Cap, Canadà  

Dl. 24: Nyaunglebin (Myanmar)   

Dt. 25: Mare de Déu Ta' Pinu, Malta  

Dc. 26: Guadalupe, Mèxic  

Dj. 27: Zarvanytsia, Ucrania  

Dv. 28: Madonna 

Negra de Altötting, 

Alemanya  

Ds. 29: Mare de Déu 

del Líban (Harissa), 

Líban 





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€). 

 



 


