
S’ inicia la reunió amb la pregària i tot seguit es 
passa a l’ordre del dia.

QÜESTIONS PRÈVIES

• Aplec de la Salut. Mn. Nadal recorda que 
dilluns 9 de maig se celebra l’Aplec de la 
Salut. La Trepa participarà al cercavila amb 
els gegants i capgrossos de la parròquia. 
El mateix dilluns, a 2/4 de 12 del migdia hi 
haurà la Missa Solemne, presidida pel Bisbe 
Salvador. El dia abans, diumenge, un grup 
de feligreses dirigides pel Toni Térmens can-
taran a les vespres de 2/4 de 6 de la tarda.

• Romeria a Montserrat. Serà el cap de set-
mana 14-15 de maig, havent-se canviat la 
data habitual del mes de març per la pandè-
mia, i recuperant-se dos anys després.

• Aplec de Sant Pau de Riu-sec. Es pos-
posa l’Aplec fi ns el diumenge 2 d’octubre 
d’aquest any. Motiu: l’Ajuntament encara no 
ha fet efectiu el pagament de la subvenció 
corresponent al 2021 i l’entitat no pot fer 
front a les despeses que suposa l’organit-
zació de l’Aplec.

• Aplec Pasqual. Es va celebrar el passat dia 
1 de maig. La col·lecta va anar destinada al 
projecte d’atenció als sense sostre de Càri-
tas Sabadell.

INFORMACIONS DE LES COMISSIONS

CATEQUESI FAMILIAR. Es va fer la celebració 
de diumenge de Rams, com cada any. Per altra 
banda, a Pasqüetes pocs nens de catequesi es 
van quedar a l’animació de la Trepa. A l’eucaris-
tia, els monitors van conformar el grup de mú-

sics amb els cants i les guitarres.

Va haver-hi 18 bateigs de nens i nenes que s’es-
tan preparant per a rebre la primera comunió.

Altres anys, per Pasqua, es donava un lot espe-
cial a les famílies que s’atenen a través de Cà-
ritas. Enguany, els infants i les catequistes van 
preparar un ou de Pasqua per a cada família, 
juntament amb una felicitació. Va ser rebut amb 
gran alegria per part de les famílies.

El 3 i 11 de juny hi haurà la celebració de prime-
res comunions.

S’agraeix a les famílies que van donar palmes i pal-
mons per a poder fer el Monument de Dijous Sant.

CATEQUESI DE JOVES. El grup que s’ha con-
fi rmat enguany participarà a la Romeria a Mont-
serrat. El grup de les JOC que inclou joves de 
segon de batxillerat comença a veure a prop 
els exàmens de la selectivitat i preveuen que els 
propers mesos es podran trobar menys sovint. 
El nou grup de post-comunió es segueix trobant 
el tercer diumenge de mes abans de missa de 
8 del vespre i després participen a l’eucaristia.
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CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Es va fer la trobada 
el dia 20 d’abril, amb la participació de 12 vo-
luntàries. Es vol intentar anar a la residència de 
les germanetes, participant des del pati (a l’aire 
lliure), de cara al juny, per a començar a recupe-
rar cert vincle amb les residències, en un espai 
segur.

PREGÀRIA ESTIL TAIZÉ. Segueixen amb les 
pregàries cada dimecres després de missa de 
les 8 del vespre. Un cop al mes preguen per la 
pau al món.

El dia 4 de juny hi ha la pregària per la unitat dels 
cristians. Enguany serà a l’Església del Redemp-
tor (carrer Moratín, 105) a les 6 de la tarda.

JOGUINES. Segueixen treballant els dimecres 
a la tarda, de 18h a 20h als locals parroquials.

ARXIU-MUSEU. S’ha programat una jornada 
de portes obertes a l’arxiu-museu i a l’exposi-
ció d’esbossos, de temàtica religiosa, del pintor 
sabadellenc Fidel Trias. Serà el diumenge 5 de 
juny, de 2/4 d’11 a una del migdia.

S’ha rebut una donació d’una capella de la Do-
lorosa i el Sant Crist (1850) per a custodiar-la i 
exposar-la a l’arxiu-museu de la parròquia.

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Per Setmana 
Santa les dues colles de Grans van marxar a la 
Vall de Boí i a la Vall de Núria. Va ser una sortida 
molt positiva.

Sant Jordi va ser una jornada d’èxit. Com en 
anys anteriors, es va organitzar una parada a 
l’entrada de la parròquia per Via Massagué i es 
van esgotar totes les roses en poca estona.
El dia 30 d’abril, a l’Escola del Carme, es va fer 
un sopar amb tots els monitors que han passat 
per La Trepa al llarg de tota la història (45 anys). 
Hi van participar 140 persones. Va ser una tro-
bada plena de goig.

Es valora, coincidint amb el que s’ha exposat des 
dels grups de catequesi familiar, que va mancar 
participació d’infants de catequesi a l’animació 
posterior a la celebració de Pasqüetes als patis 
de l’Escola del Carme.

El mes de maig concentrarà alguns dels princi-
pals actes de celebració del 45è aniversari:

• 7-8 de maig: cap de setmana a la Conreria 
(Tiana). Hi participaran els pares de la Trepa, 
amb la dinamització de l’equip de monitors.

• 14 de maig: animació d’en Jaume Barri a la 
plaça de la Creu Alta, a les 18h. Hi és con-
vidada tota la parròquia, especialment els 
infants de catequesi.

• 28 de maig: jornada de cloenda de l’aniver-
sari. Al matí es farà la competició “Trepenc 
de ferro”, inspirada en el “Saballut de ferro” 
que és tradicional de celebrar per la Festa 
Major de Sabadell. A la tarda, actuació de 
concurs de talents. A la nit, sopar final. Tota 
la jornada serà a l’Escola del Carme.

Del 17 al 27 de juliol es faran les colònies d’estiu; 
enguany a la casa El Xalió (entre el Pla de l’Es-
tany i la Garrotxa).

CONSELL ARXIPRESTAL. Aquestes últimes 
setmanes s’ha centrat entorn del XVI Aplec Pas-
qual. La propera reunió prevista serà de valora-
ció de l’Aplec, que s’ha recuperat després de la 
seva suspensió arran de la Covid.

TROBADES DEL SÍNODE–CAMINAR JUNTS. 
Durant aquest temps s’han estat reunint dos 
grups (un dimecres i l’altre divendres). S’ha fet 
una valoració molt positiva de la dinàmica de les 
trobades i s’ha redactat un informe de síntesi 
per a enviar al Bisbat.

Es volen seguir trobant per portar diferents te-
mes a debat, tot aprofundint en temes que s’han 
tractat en les últimes sessions del Sínode, per tal 
d’enriquir-se, caminar junts i revertir-ho a la par-
ròquia. Seran trobades periòdiques i obertes a 
tota la comunitat.

ECONOMIA. La relació ingressos-despeses se-
gueix en equilibri. Ara bé, es preveu la necessitat 
de nous ingressos per tal de poder fer front a les 
importants despeses que suposaran les obres 
planificades.

El conjunt de documentació relativa a les obres 
de reparació de la teulada de l’absis (aproxima-
dament, 60 mil euros) està enllestida per a po-
der-la presentar al Bisbat.

S’està valorant la possibilitat de presentar una 
sol·licitud per a la subvenció de la Direcció Ge-
neral d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
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Catalunya, destinada a la millora de condicions 
materials de seguretat, d’higiene, d’accessibili-
tat i de prevenció de molèsties a terceres per-
sones. En el nostre cas, aniria destinada a l’ar-
ranjament de l’entrada de Via Massagué amb un 
nou paviment.

PELEGRINATGE. Actualment hi ha apuntades 
31 persones. Encara queden places disponibles.

PRECS I PREGUNTES. El 29 de maig, a les 18h 
i a l’església, s’ha programat un concert a benefi -
ci de Càritas Ucraïna. Organitza Càritas Sabadell.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

El consell queda convocat per dimarts dia 7 de 
juny, a les 6 de la tarda, a les sales del primer pis.

COMPTES PARROQUIALS
PRIMER TRIMESTRE 2022

COMPTES PARROQUIALS · Primer trimestre 2022
MANTENIMENT  CARITAS  PARROQUIAL

Entrades Entrades
Subscripcions 9.816  Donatius 3.281  
Col·lectes bosses 6.874  
Donatius 1.204  Sortides                                           
Catequesi 554  Ajuda  familiar 4.586  
Faristol 1.269  Revista Caritas 34  
Cera 1.017  Medicaments Veneçuela 400  
Full i Portaveu 353  Ajuda farmàcia 77  
Locals 1.120  Fruita Rebost 298  
Bústies 223  Total 5.395  
Arrendaments 1.260  Dèficit -2.114  
Total 23.690  
Sortides                                                                Sortides                                                                Sortides                                                                OBRES  MAJORS 
Material culte 737  Entrades
Full Dominical 659  Subscripcions i donatius 10.307  
Cera 961  
Reparacions 171  Sortides 0  
Aigua 102  
Gas 1.089  Romanent 10.307  
Llum 2.079  
Ascensor 484  COL·LECTES  MANADES
Neteja 3.110  Mans Unides 1.707  
Conserge 5.104  Seminari 1.358  
Telèfon 303  Recaptat i enviat 3.065  
Despatxos 312  
Portaveu 1.551  
Catequesi 422  
Material arxiu 841  
Material oficina 180  
Fons Comú Diocesa 6.330  
Total 24.435  
Dèficit manteniment -745  Romanent total 7.448  
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Us dono un manament nou,
que us estimeu
els uns als altres.

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE V DE PASQÜA. Missa de vigília, 
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia 
i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns 16 de 
maig, a les 7 de la tarda, trobada amb el grup 
Sant Mateu. I el dimarts dia 17,a 2/4 de 8 del 
vespre, trobada amb el grup Sant Joan.

JUSTÍCIA I PAU. Reunió dilluns dia 16, a les 8 
del vespre.

FE I CULTURA. La comissió es reunirà dijous 
dia 19, a 2/4 de 9 del vespre.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 19, a 2/4 de 10 del 
vespre, curs bíblic. Tema: L’Apocalipsi.

ICONES I PREGÀRIA. Dins el cicle Quan l’Art 
esdevé Pregària, el Pare Alfons García de l’Es-
glèsia Cristiana Ortodoxa d’Antioquia de Barce-
lona, ens parlarà de l’art de les icones el dijous 
dia 26 de maig, a les 7 de la tarda, a l’auditori 
Mn. Joan Nonell.

PREGÀRIA 0-7. El proper dissabte dia 21 de 
maig a 2/4 de 6 de la tarda celebració de la pre-
gària 0-7 amb els més menuts de la Parròquia.
Explicarem i escenifi carem el conte La tortuga i 
el lloro, que ens recorda que a Jesús li agrada 
que tots ens estimem, ens ajudem uns als altres 
i siguem bons amics.
Us animem a venir-hi amb els nens i nenes de la 
vostra família i entorn proper!


