Descansa en pau, Mn. Lluís
El divendres dia 3 de juliol de
2020, a la residència sacerdotal
Sant Josep Oriol a Barcelona, morí als 82 anys Mn. Lluís Castells
Rocabert, rector emèrit de la nostra parròquia, Mn. Castells nasqué a Esplugues de Llobregat el
24 d’agost de 1937. Rebé l’ordenació presbiteral el 17 de setembre de 1961, a la parròquia de
Santa Maria de Cornellà de Llobregat. Exercí el seu ministeri a la
parròquia de la Immaculada de
Vilanova i la Geltrú, a les de Sant
Feliu i Mare de Déu de Gràcia de
Sabadell, i el 1977 va ser nomenat rector de la parròquia de Sant
Quirze i Santa Julita de Sant
Quirze del Vallès.
Allà el vaig conèixer, ja que era la
meva parròquia d’origen. Recordo
perfectament un dia que vaig
anar a veure’l al despatx parroquial per oferir-me com a catequista. Jo era un jove de 18 anys,
inexpert en catequesi. No oblidaré
la seva sorpresa inicial, ni tampoc
la seva acollida cordial. Em va

proposar d’acompanyar un grupet
d’infants de postcomunió.
A Mn. Lluís li agradava celebrar
amb els infants, fent-los apropar
a l’altar, animant-los a cantar tots
junts les cançons de la missa. I li
agradava obsequiar-nos amb
aquelles petites obres d’art fetes
amb fusta, que tan bé treballava
amb els estris de marqueteria.
L’any 1996 ens anunciaven que
Mn. Lluís deixava la parròquia per
anar de rector a la Santíssima Trinitat de Sabadell. La comunitat
de Sant Quirze li vam fer un comiat entranyable, a ell i a la seva
germana Carme.
Aquí el vàreu tenir 14 anys com a
rector i vosaltres teniu els records
d’aquell temps. Finalment, es jubilà l’any 2010, i des d’aleshores
visqué a la Residència de Sant
Josep Oriol a Barcelona.
Que el bon Déu premiï la seva entrega en el ministeri ordenat.

Descansa en pau, Mn. Lluís!
Mn. Carles Cahuana, rector

Agenda parroquial
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 funeral aquest dilluns 21 de juny, a
les 20h.

se suprimeix la missa de les
10:30 h del diumenge. A més,
l’atenció al despatx parroquial
serà en hores convingudes.

Inscripcions a la catequesi
Ja són obertes les inscripcions a
la catequesi pels infants de la
Celebracions missa durant l’estiu nostra parròquia. Ho podeu fer tei horaris d’atenció
lemàticament a través
Durant els mesos de juliol i agost d’aquest enllaç.

Economia
COL·LECTES (Misses 19 h, 10:30 h, 12:30 h)

INTENCIONS DE MISSA

256,08 €, 78,37 €, 133,61 €

30 €, 15 €, 10 €

ALTRES DONATIUS

TERMINAL ENTRADA TPV

300 €, 50 €

19 €

Intencions de missa
Dissabte 19 - Laura Nájera Reyes.
Diumenge 20 - 12:30 h Difunts fa-

mília Giralt Munné
Dilluns 21 - Mn. Lluís Castells Rocabert
Dimarts 22 - Montse Vidal (2n
aniv)

Dimecres 23 —
Dijous 24 – Joan Domingo Vidal,

Mn. Joan Vilaró Escolies, Joan
Calls
Divendres 25– Jaume Guixà Comas

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

