El record i la pregària per a les víctimes de la Covid
El passat diumenge, vaig poder
assistir a la trobada interreligiosa en el marc de la Festa Major
de la nostra ciutat. Es tractava
d’un acte de dol, acompanyament i esperança de les diferents religions i creences davant
la Covid.
En una societat que majoritàriament oculta la mort, em va semblar molt encertat que enmig de
l’alegria pròpia d’un festa major
es tingués un record especial
per les víctimes mortals d’aquesta pandèmia. Són molts els veïns
de Sabadell que han mort a causa d’aquest terrible virus i moltes les famílies que han quedat
desolades. La festa mai podrà
ser plena si no tenim presents i

atenem les persones del nostre
voltant que ho passen malament.
Per altra banda, vull destacar el
fet que es donés la paraula a les
diferents religions presents a la
nostra ciutat. Em va semblar un
gest importantíssim de reconeixement i estima del fet religiós a
Sabadell. Ateses les reserves i
sospites amb què a vegades es
mira la religió, crec que és motiu
d’agraïment aquesta sensibilitat
del nostre ajuntament. Finalment, vull agrair també al grup
de treball interreligiós i
ecumènic de Sabadell que van
fer un acte digne, profund i esperançador.
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: www.santissimatrinitat.org

Agenda parroquial
Pregària d’adoració al Santíssim
Després del parèntesi estival,
aquesta setmana es reprèn la
pregària continuada davant el
Santíssim Sagrament: cada dimarts de les 9 del matí a les 20h.
Germanor interparroquial de Portants del Sant Crist de Sabadell
El dimarts 14 de setembre, festa
de l’Exaltació de la Santa Creu, hi
haurà una celebració conjunta
amb la participació dels Portants

del Sant Crist de Sabadell a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres a les 19:30h.
Funeral Mn. Francesc Catarineu
Amb motiu del traspàs de Mn.
Francesc Catarineu el passat mes
d’agost, se celebrarà una missa
funeral el dissabte 18 de setembre, a les 11:30h a la parròquia
de Sant Fèlix i el dilluns 20 de setembre a la nostra parròquia, a
les 20h.

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

INTENCIONS DE MISSA

83,60 €, 198,05 €

150 €

ALTRES DONATIUS

TERMINAL ENTRADA TPV
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Intencions de missa
Dissabte 11 Diumenge 12 Dilluns 13 - Ma. Rosa Esteruelas
Dimarts 14 -

Dimecres 15 —
Dijous 16– Gna.

Carmen

Ollé

Benach
Divendres 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

