El temps de durant l’any
Després de la celebració de la
Pentecosta vam tornar a reprendre el temps ordinari o de durant
l’any. Tot i no ser un temps fort,
no per això és un temps litúrgic
menys important. Perquè, de fet,
és cada dia que celebrem la invitació de Déu a la conversió i al
penediment, la seva entrega a la
creu, la salvació oferta i el do de
la vida nova de la seva resurrecció.
En el text de l’anunci de les festes de l’any, proclamat el dia de
l’Epifania, podem llegir: “Cada
diumenge ens reunirem per celebrar l'Eucaristia, commemorant
la resurrecció del Senyor, i venerarem també la memòria de la
Mare de Déu en les seves festes,

i la de tants germans sants i
santes que ens acompanyen en
el nostre camí”. És una manera
concisa d’expressar el que és el
temps de durant l’any.
Val la pena valorar més aquest
temps litúrgic. I, per això, caldrà
descobrir tots els aspectes fonamentals en la celebració habitual del misteri de la fe: aprofundint en la lectura i meditació de
la Paraula de Déu, les oracions
pròpies de la missa, i també en
la celebració del santoral, per tal
que allò que celebrem litúrgicament esdevingui un estil propi
de la nostra vida, és a dir, un estil més cristià.
Mn. Carles Cahuana, rector

COL·LECTA DEL DIA DE CORPUS
La col·lecta del diumenge de Corpus era destinada a Càritas Diocesana. A la missa de dissabte es van recollir 407,62 . El diumenge, a les
10:30 h, 137,10 i a les 12:30 h, 563,41 . A la missa de les Siervas
de Maria es va recollir 200 . Moltíssimes gràcies a tots per la vostra
generositat.

Agenda parroquial
Adoració al Santíssim
Dimarts 15 de juny serà el darrer
dia d’adoració. Es reprendrà el
mes de setembre.

Funeral de Mn. Lluís Castells
Amb motiu del 1r aniversari del
traspàs de Mn. Lluís Castells, rector d’aquesta parròquia durant catorze anys, celebrarem el seu fuCelebració de la Confirmació
neral dilluns 21 de juny, a les
Un grup de joves de l’Escola Mare
20h.
de Déu de la Salut rebran el sagrament de la Confirmació el di- Celebracions missa durant l’estiu
marts 15 de juny a les 18:30 h, Durant els mesos de juliol i agost
en una celebració presidida pel se suprimeix la missa de les
10:30 h del diumenge.
bisbe Salvador Cristau.

Economia
DONATIUS 1A COMUNIÓ M.D. LA SALUT

INTENCIONS DE MISSA

363,5 €

2x50 €, 1x40 €, 1x10 €, 2x20 €, 1x30€

ALTRES DONATIUS

TERMINAL ENTRADA TPV

100 €, 87,52 €, 43,77 €, 20 €, 50 €

38 €, 10 €, 19 €

Intencions de missa
Dissabte 12 - Carme Garriga Alave-

Dilluns 14 - Lluís Gorina Batista

dra, Antònia Trepat Graells, Difunts família Plantada Carceller,
Pere Valeri Fusté (1er aniv.)
Diumenge 13 - 12:30h Carmen López Ribera (10è aniv.), Albert D.

(5è aniv.)
Dimarts 15 Dimecres 16 — Gna. Carmen Ollé

Benach
Dijous 17–

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

