Bon estiu!
A partir d’aquest mes, alguns de
vosaltres ja gaudireu de les ben
merescudes vacances. A més de
descansar i fruir del lleure, podem
aprofitar aquests dies per dedicar
més temps a la família, als amics
i també a Déu. Una experiència
maca és la de poder participar
més habitualment de la missa,

fins i tot entre setmana, sense la
pressió d’horaris i feina que tenim
durant el curs.
En tot cas, us convido a llegir cada dia l’Evangeli de la jornada; el
podeu trobar a Internet i múltiples
publicacions.
Que tingueu un molt bon estiu!
Mn. Carles Cahuana, rector

VOLEU CONÈIXER ELS NOSTRES SEMINARISTES?
Al llarg d’aquestes setmanes els seminaristes de la nostra diòcesi han estat gravant uns vídeos explicant la seva vocació. Els podeu veure mitjançant aquest codi QR:

CANVIS A LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM
En breu començarem les obres de sanejament de les parets del temple per solucionar el problema de les humitats. I per tal de deixar lliure
les parets, s’han col·locat els dos confessionaris a la capella del Santíssim, el seu lloc original.
LA SEPARATA DURANT L’ESTIU
Durant els mesos de juliol i agost, la Separata només es publicarà el
primer diumenge del mes. És a dir, els dies 4 de juliol i 1 d’agost.

Agenda parroquial
Celebracions missa durant l’estiu
i horaris d’atenció
Durant els mesos de juliol i agost
se suprimeix la missa de les
10:30 h del diumenge. 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 nostra
parròquia. Ho podeu
fer telemàticament a
través d’aquest enllaç.

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

INTENCIONS DE MISSA

140,49 €, 95,55 €, 131,34 €

50 €, 25 €, 20 €, 20 €, 15 €

ALTRES DONATIUS

TERMINAL ENTRADA TPV

150, €, 100 €, 50 €

10 €, 10 €, 5 €

Aportació Fons comú diocesà

1.232,28 €

Reparacions vàries

314,60 €

Aigua, llum, telèfon

479,95 €

Varis (productes neteja, festa major,

240 €

Neteja 688,22 €

Intencions de missa
Dissabte 3 Diumenge 4 - Mn. Lluís Castells

Dilluns 5 - Purificació Chorro Soler

Les intencions de missa del mes de juliol les anirem anunciant a
les cartelleres cada setmana
PARRÒQUIA SANTÍSSIMA TRINITAT
Zurbano 2. 08201 Sabadell. Telèfon: 93 727 49 09
Celebracions de l’Eucaristia: dl.-dv. 20 h, dissabtes 19 h, diumenges 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

