Fins al cel, Mn. Francesc!
Iniciem el mes de setembre i reprenem el ritme habitual de les
Separates. I ho hem de fer, fent
referència a la trista notícia del
mes passat. El dia 14 d’agost
morí a Barcelona Mn. Francesc
Catarineu i Vilageliu a l’edat de
79 anys. L’any 2002 va ser nomenat rector de la parròquia de
Sant Fèlix i el 2010 rector també
de la nostra parròquia fins l’any
2017. Els darrers anys els va pasar a la Residència Sacerdotal
Sant Josep Oriol a Barcelona.
Les seves exèquies es van cele-

brar el dilluns 16 d’agost al Tanatori de les Corts. Alguns de vosaltres hi vau poder participar.
El dia 18 de setembre se celebrarà un funeral a Sant Fèlix i el
dilluns 20 a la nostra parròquia.
En dos anys hem acomiadat dos
rectors emèrits, Mn. Lluís i ara
Mn. Francesc.
Donem gràcies a Déu per la seva
dedicació i entrega i al cel ens
poguem retrobar tots. Descansa
en pau, Mn. Francesc!
Mn. Carles Cahuana, rector

CATEQUESI PARROQUIAL
Són obertes les inscripcions a la catequesi d’infants i
joves de la nostra parròquia. Ho podeu fer
telemàticament a través d’aquest enllaç o bé a través
de la plana web.
PLANA WEB DE LA PARRÒQUIA
Inaugurem aquest nou curs amb la plana web de la nostra parròquia.
Esperem que sigui un instrument que ajudi a la comunicació.

www.santissimatrinitat.org

Informacions
Acte intereligiós
En el marc dels actes de la Festa
Major de la nostra ciutat, hi haurà
un acte de dol, acompanyament i
esperança de les religions i creences davant la Covid. Serà el diumenge 5 de setembre a les 18h.
Cal inscripció prèvia, trucant direc-

tament a la parròquia.
Germanor interparroquial de Portants del Sant Crist de Sabadell
El dimarts 14 de setembre, festa
de l’Exaltació de la Santa Creu, celebració a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres a les 19:30 h.

Economia (Agost 2021)
INGRESSOS MENSUALS
COL·LECTES (diumenges d’agost)

INTENCIONS DE MISSA

261,28 €, 266,93 €, 216,38 €, 202,23 €,
306,35 €

50 €, 100 €, 60 €, 20 €, 15 €, 50 €, 20 €,
10 €

ALTRES DONATIUS

TERMINAL ENTRADA TPV

100, €, 10 €, 150 €, 100 €, 50 €, 50 €,
50 €, 6 €

20 €, 15 €, 5 €, 5 €, 19 €, 20 €

DESPESES MENSUALS
Aportació Fons comú diocesà
Neteja

1.232,28 € Suministres
764,28 € Préstec calefacció

312,40 €
230,00 €

Intencions de missa
Podeu encarregar les vostres intencions de missa a la sagristia o bé al
despatx parroquial.
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: dijous 18 h a 20 h.
Per donatius IBAN ES33 0081 0133 4100 0404 4517 o bé BIZUM 00325

