
Glòria a vós, oh Santa Trinitat 

El diumenge després de Pente-

costa celebrem la festa solemne 

de la Santíssima Trinitat. Un dia 

dedicat a glorificar explícitament 

el Déu que és Pare, Fill i Esperit 

Sant.  

El Catecisme de l’Església Catòli-

ca, en el núm. 234 afirma que 

“El misteri de la Santíssima Trini-

tat és el misteri central de la fe i 

de la vida cristiana. És el misteri 

de Déu en ell mateix. Per tant, és 

la font de tots els altres misteris 

de la fe, la llum que els il·lumina. 

És l’ensenyament més fonamen-

tal i essencial en la jerarquia de 

les veritats de la fe”. 

I, encara, en el prefaci de la mis-

sa d’aquest dia, podem llegir: “A 

Vós (Pare) que amb el vostre 

Unigènit i amb l’Esperit Sant sou 

un sol Déu, un sol Senyor, no 

una sola persona sinó tres en 

una sola substància. [..]  La vos-

tra essència única, les persones 

distintes i la seva idèntica majes-

tat”. 

De manera constant evoquem la 

Trinitat. Ens van batejar en el 

nom del Déu Trinitat. Quan ini-

ciem alguna celebració o ens po-

sem en presència de Déu, ho 

fem “En el nom del Pare, i del 

Fill, i de l’Esperit Sant”. I som be-

neïts en el mateix Déu u i tri. 

 

Que en el dia de la nostra festa, 

com a comunitat parroquial es-

devinguem una lloança viva al 

Déu trinitari, que ens dona vida i 

ens estima. 
 

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 se celebra missa 10:30 

12:30 h Missa 



Dissabte 29 -   

Diumenge 30 -  

Dilluns 31 - Rafael Lorenzo  

Dimarts 1 -  Difunts família Bustelo 

Álvarez 

Dimecres 2 - 

Dijous 3–  

Divendres 4–  

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. 

Primeres comunions   

Dissabte dia 5 de juny un grup de 

18 infants de l’escola de la Mare 

de Déu de la Salut celebraran la 

seva primera comunió, repartits 

en tres celebracions, a les 11 h, 

12 h, i 13 h. 
 

Celebració del Corpus 

El proper diumenge celebrarem la 

solemnitat del Cos i la Sang del 

Senyor. D’una manera especial, 

convidem a participar-hi els in-

fants que han fet la seva primera 

comunió aquest any. 

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 

Dg. 30: Pompeia, Itàlia  

Dl. 31: Jardins del Vaticà, Roma 

 

Comiat del Sr. Bisbe 

Diumenge 30 de maig, a les 18 

h, a la Catedral de Terrassa hi 

haurà la missa de comiat i ac-

ció de gràcies pels anys de mi-

nisteri del bisbe Josep Àngel. 

Es podrà seguir la celebració a 

través del canal de Youtube del 

Bisbat de Terrassa. 





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€). 

 



 

  

  

 

 


