
I encara...bon estiu! 

Comença el mes d’agost i a partir 

d’ara es farà més evident el perío-

de vacacional, ja que molts de vo-

saltres sereu fora o aprofitareu 

algun dia per sortir de la ciutat i 

les celebracions seran menys 

concorregudes. Els qui serem 

aquí, ens continuarem reunint a 

la nostra església per escoltar la 

Paraula de Déu i alimentar-nos 

amb el Pa de Vida, que és l’Euca-

ristia. Precisament aquest serà el 

tema recurrent en els evangelis 

dels propers diumenges.  

Així, arribant a l’equador de l’es-

tiu, us desitjo el millor per 

aquests dies. 

Mn. Carles Cahuana, rector 

HORARI D’OBERTURA DEL TEMPLE 

Durant aquestes setmanes d’estiu, el temple només obrirà de 18 h a 

21 h per a la celebració de l’Eucaristia. Molta feligresia és fora i per 

motius de seguretat, cal evitar que l’església estigui oberta llargues 

estones sense ningú a dins. 

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. 

SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE LA BENAURADA VERGE MARIA 

Enguany, aquesta solemnitat s’escau en diumenge, i atesa la seva im-

portància, la missa serà la de la Mare de Déu per sobre de la diumen-

ge corresponent (XX de durant l’any). Les celebracions seran el dissab-

te 14 d’agost a les 19 h i el diumenge 15 d’agost a les 12:30 h. 



Dissabte 31 -   

Diumenge 1 - Silvina Touzon 
Dijous 5 - Carmen Bartra Chorro 

 

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 ho-

res convingudes. 
 

Inscripcions a la catequesi 

Ja són obertes les inscripcions a 

la catequesi pels in-

fants de la nostra 

parròquia. Ho podeu 

fer telemàticament a 

través d’aquest en-

llaç. 

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 18 h a 21 h. Horari de despatx: hores convingudes 

Per donatius IBAN ES33 0081 0133 4100 0404 4517 o bé BIZUM 00325 

Economia (Juliol 2021) 

Aportació Fons comú diocesà 1.200,99 €   Cera    235,73  

Manteniment extintors 127,72 €  Préstec  calefacció 230,00 € 

Aigua, llum, telèfon (parroquia i rectoria)  459, 49 €     

Varis (administrador, suscripcions,...) 149,61 €  Neteja 809,19 €    

COL·LECTES (diumenges de juliol) INTENCIONS DE MISSA 

374,12 €, 427,31 €, 462,49 €, 323,05 € 40 €, 115 €, 180 € 

ALTRES DONATIUS TERMINAL ENTRADA TPV 

150, €, 100 €, 50 € 10 €, 10 €, 5 € 

Intencions de missa 

Les intencions de missa del mes d’agost les anirem anunciant a 

les cartelleres cada setmana 


