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MISSA D'ONZE
gener de 2020

VISITES CULTURALS
Passades les festes de Nadal i Reis,
continuarem les visites que han fet una
vintena d'interessats a resseguir el vell
Castelló. Acabarem de visitar-ne els punts
del Castelló antic que ens falten i
empendrem els vells camins del terme on
hi ha coses tan interessants com la vil·la
romana de Vilamargo i el conjunt de les
ermites del Caminàs.
REFLEXIÓ MENSUAL
Fins a l'estiu de 2020 seguirem reflexionant
sobre els segles d'història de l'església de
Santa Maria de Castelló. El diumenge 19
de gener comentarem i reflexionarem
sobre el nostre segle XV, i el diumenge 16
de febrer, sobre el nostre segle XVI.
COR PENTECOSTA
Aquest mes de gener descansem
d'actuacions públiques, i ens centrem en
assajos preparatoris de la fi del trimestre
al voltant de la setmana santa i pasqua.
CATEQUESI
Els infants de catequesi ja han començat
l'experiència de l'oratori d'infants. Abans
de la celebració de l'Eucaristia, fan una
petita reunió i deixen per a l'últim moment
de la trobada el treball de catequesi. Esteu
convidats a visitar la petita capella. El
dissabte 25 de gener tenen planificada
una eixida al Seminari Mater Dei per
compartir amb els altres infants de la
diòcesi la jornada de la Infància Missionera.

ESPLAI PENTECOSTA
El dissabte 21 de desembre els participants
en l'Esplai van celebrar l'arribada del Nadal
amb un berenar amb xocolatada inclosa.

A partir del mes de gener dedicaran les
sessions a conèixer un poc millor la nostra
ciutat i el terme a base de gimcanes, jocs i
rutes.
SAMBORI
El dimecres 4 de desembre van començar
les sessions formatives del Sambori amb
una conferència sobre llenguatge a càrrec
de Cloti Pilar, voluntària del nostre centre.
La sessió va comptar amb la presència
d'una dotzena de voluntàries que va agrair
molt la informació rebuda. Aquest mes de
gener hi ha programada una nova
conferència sobre matemàtiques.
INTENCIONS DE MISSA D'ONZE
El dimecres 1 de gener, cap d'any, Lledó
Dolç Boix; el diumenge 5, Lola Alegre i
Antoni Mas; el dilluns 6, Reis, en acció de
gràcies; el diumenge 2, Miguel Angel
Bisbal Martínez; el diumenge 19, Mn.
Julio Silvestre Fornals i el diumenge 26,
Mn. Vicent Bengoetxea Meyer.
PENTECOSTA 108
El darrer número de PENTECOSTA final
d'any 108, que estem ultimant, té per títol
'Any de gràcia 2019' i és un record agraït
de les activitats que, gràcies a Déu, hem
dut a terme durant l'any que ha terminat.
Recordem que enguany ja duem tres
números de Pentecosta dedicats a la
predicació de sant Vicent Ferrer en el sisè
centenari de la seua mort (núm. 105,
sermons en el cicle de nadal; núm, 106,
sermons en el cicle de pasqua; núm. 107,
sermons en la festa dels sants). Si en voleu
algun, ens podríeu ajudar a pagar-lo.

RACÓ DEL PAPA FRANCESC (IIII)
Alguns altres comentaristes, en la crítica
negativa al papa Francesc, s'han centrat
únicament en el suggeriment d'ordenar
homes casats indígenes per poder celebrar
l'eucaristia en llocs remots de l'Amazònia,
però han silenciat totalment la denúncia
profètica
que
aquest
document
preparatori del Sínode fa contra la
destrucció 'extractivista' que es comet a
l'Amazònia, causa de la pobresa i l'exclusió
dels pobles indígenes, segurament mai tan
amenaçats com ara.
Indubtablement
hi
ha
una
convergència entre la crítica teològica i la
crítica social a Francesc, els grups
reaccionaris eclesials s'alineen amb els
grups poderosos econòmics i polítics,
sobretot del nord. Fins i tot podem
preguntar-nos si esta recent explosió
d'abusos sexuals que afecta directament la
figura de Francesc, que és alhora pastor
reformista eclesial i líder mundial, ha estat
una pura casualitat i simple coincidència.
En el fons l'oposició a Francesc és
una oposició al concili II del Vaticà i a la
reforma evangèlica de l'església que (sant)
Joan XXIII va voler promoure. Francesc se
situa en la línia de tots els profetes que van
voler reformar l'Església, al costat de
Francesc d'Assís, Ignasi de Loyola, Caterina
de Siena i Teresa de Jesús, Angelo Roncalli,
Helder Camara, Dorothy Strang, Pedro
Arrupe, Ignacio Ellacuría i el nonagenari
bisbe català Pere Casaldàliga.
Li queden, a Francesc, encara moltes
assignatures pendents per a una reforma
evangèlica de l'Església. No sabem quina ni
com serà la seua futura trajectòria, ni què
passarà en el pròxim conclave.
Passen els papes, però el Senyor
Jesús continua present i anima l'Església
fins a la fi dels segles, el mateix Jesús que
va ser tingut com menjador i bevedor, amic
de pecadors i prostitutes, endimoniat,
boig, sediciós i blasfem. I creem que

l'Esperit del Senyor que va devallar sobre
l'Església primitiva en la solemnitat de la
Pentecosta, no l'abandona mai i no
permetrà que el pecat, a la llarga, triomfe
sobre la santedat.
I, mentrestant, com Francesc sempre
demana, des de la seua primera aparició al
balcó de Sant Pere del Vaticà, com a bisbe
de Roma fins als nostres dies, preguem al
Senyor per ell, perquè no defallesca la seua
esperança i confirme la fe dels seus
germans. I, si no podem pregar, o no som
creients, desitgem-li, almenys, bona sort!
Mira que se la mereix!

