
Canta llengua el Sant Misteri 

Dijous passat van ser diverses-

les  persones que em pregunta-

ren: “Mossèn, avui és Corpus, 

oi?”. És cert que aquesta és una 

festa que antigament es celebra-

va en dijous, però ja des de fa 

temps, en determinats llocs, la 

festa es traslladà al diumenge 

posterior a la Santíssima Trinitat.  

Un dels elements propis de la 

nostra cultura eren les catifes i 

les processons de Corpus, que 

es remuntaven a molt segles 

abans. En altres temps, el Cor-

pus congregava multituds de 

persones en un ambient clara-

ment festiu, i gairebé folclòric, 

que omplia places i carrers ex-

pressament engalanats per a 

 

rebre a Jesús Eucaristia mentre 

passava beneint cases i veïnat. 

Malauradament, moltes d’a-

questes tradicions s’han anat 

perdent. Enguany, però, hem fet 

una petita catifa de flors a la Ca-

pella del Santíssim com a signe 

de la festa d’avui. 

Al final de les celebracions, fa-

rem un gest de reconeixement 

solemne de Jesús present en 

l’Eucaristia. Reservarem el San-

tíssim després d’una processó 

per la nau, tot adorant el Misteri 

de la presència real de Jesús en 

les espècies del Pa i del Vi: ali-

ment de vida eterna per al món. 
 

Mn. Carles Cahuana, rector 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

A partir d’ara, informarem en cada Separata dels imports obtinguts en 
les diferents col·lectes de les misses dominicals i també dels donatius. 
Així mateix, al final de cada mes, informarem també de les despeses 
mensuals.  
El passat cap de setmana es recolliren a la missa vespertina del dis-

sabte 195,44€, diumenge a les 10:30h 108,70€ i a les 12:30h 

172,97€. A més, s’han rebut 70€ de donatius. 



Dissabte 5 -  Ma. Teresa Serra Llo-

rens 

Diumenge 6 - 10:30 Remei Papiol 

Rovira, Artur Carbonell Papiol, Jo-

an Carbonell Sánchez. 12:30h 

Gonzalo Ocampo Agudelo 

Dilluns 7 - Josep M. Miralles  

Dimarts 8 -  Angelina Blasco 

Dimecres 9 — Difunts família Pons-

Giralt 

Dijous 10– Josep Domènech, Mar-

garita Calvó Moratones 

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. 

Dimarts 15 de juny, però, serà el 

darrer dia, ja que aquesta 

pregària la mantenim durant el 

temps lectiu escolar i es repren-

drà el mes de setembre. 

 

Funeral de Mn. Lluís Castells 

El dissabte 3 de juliol es complirà 

el 1er aniversari del traspàs de 

Mn. Lluís Castells Rocabert, rector 

d’aquesta parròquia durant cator-

ze anys. Amb motiu de la 

pandèmia no es va poder celebrar 

el funeral. Per aquesta raó, el ce-

lebrarem el dilluns 21 de juny a 

les 20h., memòria de Sant Lluís 

Gonzaga. 
 

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 

Presa de possessió del nou Ar-

quebisbe de Sevilla 

Dissabte 12 de juny, a les 11 h,  

Mons. Saiz Meneses pren pos-

sessió de l’arxidiòcesi de Sevi-

lla a les 11h a la Catedral Me-

tropolitana de Sevilla. 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€). 

 



 

  

  

 

 


