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VISITES CULTURALS
Durant el mes de febrer, hem prosseguit les
nostres visites al vell Castelló. Hem acabat de
visitar els punts de la ciutat que ens quedaven,
de la mà del bon amic, i savi erudit, Miquel
Gómez. El darrer dijous, dia 27 de febrer,
tinguérem doble sessió: a les 11 visitàvem la
sala dedicada a la pintura i sentírem una
detallada explicació del director del Museu.
Ferran Olucha, sobre la famosa creu
processional de Santa Maria; a les 12,
tinguérem una magnífica exposició sobre el
monestir cartoixà de la Vall de Crist (Altura).
De moment parem les visites fins passada la
festa de pasqua.
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 29 de
març, a les 12.30h, comentarem i
reflexionarem sobre el nostre segle XVII, tan
ric de matisos.
COR PENTECOSTA
Aquest mes de març oferirà els següents
concerts de pasqua: el primer, el diumenge
dia 1 a les 19h, a la parròquia de la
Santíssima Trinitat; el segon, el diumenge 8,
a les 18.15h, a la parròquia del Carme.
Passades les festes de la Magdalena, del dilluns
23 al divendres 27 (quarta setmana de
quaresma), cantarà al quinari de la capella de
la Sang. I, com sempre, queda al servei de
Santa Maria o d'aquells que li demanen algun
servei.
CATEQUESI
Hem començat la quaresma amb la imposició
de la cendra el dimecres 26 a la cripta de Santa
Maria, acompanyats pels pares i bona gent de
Santa Maria.

març de 2020

ESPLAI PENTECOSTA
En les sessions del mes de març d'enguany, els
assistents a l'Esplai aprenen coses sobre el
Castelló antic amb passejades, fotos i
gimcanes. El dissabte 7 faran la seua romeria
particular a la Magdalena.
SAMBORI DE CÁRITAS
També hi celebrarem la Magdalena amb balls
tradicionals i un porrat el dimecres 11 al que
esteu tots convidats.
INTENCIONS PEL MES DE MARÇ
El dia 1, primer diumenge de quaresma, fem
memòria de Mn. Joaquín Bel Adell; el dia 19,
solemnitat de sant Josep, de Mn. Miguel
Aznar Rabaza; el dia 22, quart diumenge de
quaresma, d'Avel·lina Bonet Serrat, i el dia 29,
cinquè diumenge de quaresma, de Domingo
Vilar Climent.
PENTECOSTA 109
Estem a punt de rebre el tiratge del núm. 109
de la revista PENTECOSTA corresponent al
primer trimestre de 2020, dedicat a les
reflexions que hem fet fins ara, els diumenges,
sobre la vida de Santa Maria de Castelló
durant els segles XIII, XIV i XV. Si ens voleu
ajudar, a 5 euros exemplar.
QUARESMA I MAGDALENA
A Castelló, ja ho sabem, tenim una quaresma
partida per les festes de la ciutat. Només se'n
salven, al principi, els dos primers diumenges i,
al final, el diumenge cinquè amb la setmana
santa. És qüestió d'aprofitar estes poques
oportunitats de seguir-ne l'itinerari litúrgic,
tradicionalment tan ric. Quina pena! Però ja
estem acostumats: hem de viure la fe enmig
d'entrebancs i coses inoportunes.

