
INTENCIÓ DE LA MISSA EN MAIG
El  dia  2,  diumenge  5è  de  pasqua,  pels
difunts de la família Vizcarro-Boix;  i  el
dia 23, solemnitat de la pentecosta, per
Rosa Cortés Rey.

ESPLAI PENTECOSTA
El  dissabte  17  d'abril  tingué  lloc  la
romeria  a  la  Magdalena  que  no  es  va
poder fer en les dates programades. Hi
van participar vora 100 infants i més de
15  monitors:  es  notava  que  hi  havia
moltes  ganes  de  trobar-se  després  de
tant  de  temps  d'absències.  El  dia  va
transcòrrer entre caminates, jocs i una
reflexió sobre la resurrecció del Senyor.
Si  no  hi  ha  més  imprevistos,  encara
podríem  fer  alguna  altra  trobada  i
preparar  la  colònia  i  el  campament
AMUNT 2021.

SAMBORI DE CÀRITAS
Durant les vacances de pasqua un grup
de  monitors  de  l'esplai  Pentecosta  ha
participat  en  una  escoleta  de  Pasqua
dirigida  als  infants  del  Sambori.  Han
estat dos dies d'activitats i  jocs a l'aire
lliure molt ben acollits per un grup de 20
infants.  Després  de  vacances,  s'han
représ les activitats normals, tres dies a
la setmana.

COR PENTECOSTA
A causa de la pandèmia, no assagem des
de fa mesos. Un grup esforçat, però, no
ha deixat d'animar amb els seus cants la
missa  de  les  11  de  santa  Maria  els
diumenges (almenys un grup que oscil·la
entre els dotze i els quinze cantors). Els
cants de les celebracions de la setmana
santa de Santa Maria enguany van ser
tots a càrrec del nostre cor. 

No hem pogut actuar a la capella
de la Sang, el divendres Sant,  cantàrem,
però, el dimecres 21 d'abril, en la missa
d'aniversari  del  bisbe  Josep  Maria
Cases, i el dijous 29 d'abril en el tridu, a
la basílica de la Maredéu de Lledó.

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ
Després  dels  diumenges  de  Magdalena
s'han représ les sessions presencials de
catequesi  amb  l'assistència  de  tots  els
infants. Durant l'homilia els infants que
participen  de  la  missa  tornen  a  tindre
una atenció especial.

El dia 9 de maig, sisè diumenge de
pasqua, a les 11 del matí celebrarem la
missa de primera comunió d'enguany. Hi
participaran 8 infants que han seguit la
catequesi, enguany, afortunadament, de
forma presencial.

ASSEMBLEA GENERAL  DE
L'ASSOCIACIÓ JOSEP CLIMENT

El dilluns sant, 29 de març tingué lloc la
junta  directiva  de  l'Associació  Josep
Climent.  Si  no  sorgeix  cap  imprevist,
l'assemblea  general  ordinària  seria  el
diumenge de Pentecosta, dia 23 de maig,
a  les  12  del  migdia,  als  locals  de  la
parròquia de Santa Maria, al carrer dels
Pescadors.

REVISTA PENTECOSTA
Aquest mes de maig tindrem a punt el
núm.  114  de  la  nostra  publicació,
corresponent  al  segon trimestre  (abril,
maig i juny de 2021), dedicat a l'estudi
dels  segles  VIII,  IX  i  X.  Si  ens  voleu
ajudar, per cinc euros l'exemplar.

MISSA D'ONZE: DISTRIBUCIÓ 
I AMPLIACIÓ DE FUNCIONS

La nostra missa de les onze deu ser la
missa  més  organitzada  del  nostre
entorn.  Deixant  la  presidència  de  Mn.
Joan  Antoni  Albiol,  les  funcions  són
diverses:  el  cor  Pentecosta,  i,  amb  ell,
l'organista regal  del  cel.  Comptem amb
una flor de lectors, més dos monitors, i
una pantalla per facilitar la participació.
Faltarien  uns  acòlits  al  presbiteri  per
evitar  que  el  celebrant  s'hi  trobe  sol  i
desangelat.  La  paraula  'acòlit'  significa
precisament  'acompanyant';  el  prevere
que presideix la nostra celebració no el
podem deixar sol, allà dalt del presbiteri.

                                                MISSA D’ONZE 

                                 núm 129                                       maig 2021



UN INFERN  a la TERRA en la 
VIOLÈNCIA contra els ANIMALS

El  mes  passat,  a  les  notícies  de la  TV,
vérem,  commocionats,  les  imatges
esgarrifoses  i  sentírem  el  comentari
corresponent  a  les  pràctiques  que  es
feen al laboratori Vivotecnia de Madrid;
hi fórem expectadors de com els animals
eren  apallissats,  escarnits,  objecte
d'abusos  macabres,  de  burles  i   de
menyspreus  innombrables;
posteriorment hem sabut que, gràcies a
la resposta ràpida i contundent de molta
gent compassiva, el Vivotecnia ha vist la
seua activitat suspesa. 

Ja sabíem que, arreu del món, hi
havia  moltes  més  Vivotecnies   per
clausurar. El problema, però, és que, fins
i tot seguint totes les normes i creant-ne
de  noves,  l'experimentació  animal
continua  sent  en  essència  una  tortura
dantesca si et poses al lloc dels animals
viviseccionats,  mutilats,  cremats,
emmalaltits, paralitzats, descerebrats ...
Es tracta realment d'un nou infern que
ni  el  mateix  Dante  Alighieri  gosaria
imaginar.  A  l'infern  de  la  Divina
Comèdia, els pecadors són catigats amb
foc i  gel,  mutilacions,  assots,  malalties,
desfiguracions,  enverinaments,  espases
que  reobren  les  ferides  ...  Una  llista
delirant,  això  no  obstant,  d'allò  que
vénen experimentant, ací i ara, des de fa
segles  i  de  fet,  els  animals  no  humans
que  són  maltractats  en
experimentacions 'científiques'.  En nom
d'esta  'ciència'  nosaltres,  que  som
animals, hem fet i fem de tot als altres
animals: els enverinem, els cremem, els
desmembrem,  els  deixem  sense  ulls,
paralítics,  els  infectem  amb  tota  mena
de  micròbis,  els  electrocutem,  els
trenquem  els  ossos,  els  mutilem
cerebralment. En el nom de la seguretat,
els  introduïm  als  ulls,  el  nas,  la  boca,
l'estòmec  i  la  pell  tota  classe  de
substàncies tòxiques per comprovar fins
on poden resistir. I tot això, ho fem en
espais qualificats com a científics, vestits
amb  bates  blanques  i  servint-nos  d'un
llenguatge profilàctic; o vestits de 

militars,  com quan  fan provar  a  porcs
vius l'efecte d'explosius i d'armes  ...

Per poder-ho suportar, hem de fer
contorsions  mentals,  com  la  que  han
d'assumir  els  experimentadors  amb
animals,  en  qui  la  compassió  i  la
propensió  a la cura natural que senten
(i  que  motiva  la  recerca)  han  de
conviure amb la ment freda i indiferent
al patiment que requereix experimentar
amb animals. A nosaltres ens demanen
que creguem que això és el progrés: que
experimentar  amb  animals  és
imprescindible  per  a  la  medicina
moderna, que els animals de laboratori
no pateixen massa, i que el mal que els
podem causar  queda compensat  pel  bé
que causen a la humanitat ... La realitat
és que la majoria d'aquests experiments
són  inútils  i,  generalment,  no  donen
bons resultats. Perquè, per més que ens
assemblem, una rata, un conill, un gos o
un  mico  són  espècies  diferents  de  la
humana  ...  Experimentar  amb  ells
implica  un  patiment  indicible,  des  del
camp psicològic (estrès, pànic, por) fins
al  fìsic,  que  pot  arribar  a  graus
d'extrema crueltat.

El cas del laboratori de Madrid és
un exponent de degeneració màxima del
comportament  humà,  una  violentació
extrema  de  la  vida  d'individus  que,
decididament,  no  se  sacrifiquen  per
nosaltres,  sinó  que  els  hi  obliguem  a
sacrificar-s'hi per nosaltres ...  Es tracta
d'una pràctica arcaica i immoral que mai
no acceptaríem aplicar al gat o gos amb
qui  convivim  a  casa  o  al  camp,  i  molt
menys l'admetríem per als humans.

Significativament  el  papa
Francesc,  en la carta encíclica sobre la
cura  de  la  casa  de  tots  Laudato  sii,  ja
advertia: 'És cert que la indiferència o la
crueldat  contra  les  altres  criatures
d'aquest  món  sempre  terminaran
traslladant-se  al  tracte  que  donem  als
altres essers humans.  El  cor de l'home
és  un  de  sol,  i  la  mateixa  misèria  que
porta a maltractar un animal no tarda a
manifestar-se en relació amb les altres
persones'.


