
MOR MARIA SEGARRA
Amb  tristor  rebíem  la  notícia  de  la  mort  de  la
segona  presidenta  de  l'Associació  Josep  Climent
(1998-2002)  Maria  Segarra  Ferrando,  amb  95
anys.  Era  una  persona  entranyable,  de  gran
sensibilitat,  que  ara  estava  internada  en  una
residència de Premià de Mar (Maresme), prop dels
seus  fills.  L'estiu  de  2010  encara  la  vam  poder
visitar. Sempre conservarem un emotiu record del
seu pas entre nosaltres. Guardarem com un record
inestimable  una  Bíblia  que  ens  regalà  en  el
moment  del  comiat,  i  un  quadre  bellíssim  de
l'alqueria on ara ens trobem tantes vegades. Que
descanse en pau.

MOR ROSITA TENA
El  dia  17  d'abril  moria,  també,  la  persona  més
entranyable  de la  nostra  Associació,  Rosita  Tena
Rubio.  Fins  a  última  hora,  amb  més  ganes  que
possibilitats, venia a la missa de les onze, i, després,
encara es quedava amb nosaltres al cafè. Un dels
darrers  diumenges ens portà un feix de dibuixos
amb  flors  pintades  a  tot  color.  Un  record  que
mantindrem  ben  viu.  Rosita  era  única,  oberta,
participativa,  acollidora.  Tenia  totes  les  qualitats
que pot tindre una persona humana, fins ara que
se'ns ha mort a punt de fer els seus 96 anys. Que
pregue per nosaltres des del cel.

COR PENTECOSTA
El  mes  de  maig,  des  del  confinament,  el  Cor
Pentecosta  ha  seguit  treballant  les  cançons  del
concert que tenia previst per a aquest mes i que ha
calgut  ajornar  fins  al  mes  de  novembre.
Mentrestant  seguim estudiant  individualment les
veus  gravades  per  la  seua  directora.  Esperem
poder tornar a cantar-les junts ben prompte.

CATEQUESI
Totes  les  setmanes  les  catequistes  han  seguit
enviant-los  els  temes  de  la  reunió  i  les  cançons
perquè,  des  de  casa,  amb  les  seues  famílies,
pugueren  tenir  una estona d'oració.  Hem previst
trobar-nos per despedir el curs el 6 de juny a Lledó.

ESPLAI PENTECOSTA
S'ha  mantingut  algun  contacte amb els  infants  i
joves de l'esplai Pentecosta, enviant-los cada 
dissabte algun missatge per mail,  amb propostes
per a realitzar: una gimcana, una cançó, un poema,
una reflexió, un conte...
El  dissabte 31 ha estat l'últim i se'ls ha enviat un
vídeo fet pels seus monitors.

SAMBORI DE CÁRITAS
Hem  estat  atents  a  les  necessitats  dels  infants
atesos  al  Sambori.  S'ha  contactat  amb  ells
telefònicament o per Whatsapp.

Tres  famílies  han  disposat  de  tablets
proporcionades per l'ajuntament o per conselleria.
Des  del  Sambori  els  hem  deixat  dos  ordinadors
portàtils.

Algunes  han  tingut  problemes  amb  les
beques  de  menjador,  però  s'han  pogut  resoldre.
Hem  intentat  posar-nos  a  la  seua  disposició  per
corregir i ajudar en els deures i per imprimir-los els
fulls per fer els treballs.

MISSA D'ONZE
Durant el mes de maig hem seguit la retransmissió
de  la  missa  en  valencià  per  À  punt  que  han
celebrat amb molta dignitat des de l'església major
de Torrent. Des del dia 24 de maig, solemnitat de
l'Ascensió, hem participat en la missa de les onze a
Santa Maria, en castellà.

REVISTA PENTECOSTA
Continua  a  bon  ritme  la  publicació  de
PENTECOSTA.  Ja  tenim  els  dos  primers  números
d'enguany,  el  primer  (109)  sobre  els  segles
anteriors a la nostra era i, el segon (110), sobre el
segle I.  A l'estiu tindrem a punt el tercer número
(111) sobre els segles II,  III  i IV amb la persecució
dels cristians.

MISSA D'ONZE
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