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MOR MARI RUBIO VICIANO
El dia 25 de maig moria la nostra
germana
MARI
RUBIO
VICIANO,
germana de Tomàs Rubio, dona de Toni
Porcar i mare d'Antoni, Laia i Carles
Porcar, una família profundament
arrelada en esta ciutat. Passà la vida
fent el bé; al seu voltant creixia la pau i
el benestar; acollia tothom, i la seua
gràcia desbordà al Betlem de la Pigà.
Sempre serà present en la nostra
memòria.
MOR JOAN ANTONI GINÉS CAMAHORT
Inesperadament moria el dia 19 d'agost
d'agost d'enguany el secretari comarcal
de Compromís de la Plana Alta JOAN
ANTONI GINÉS CAMAHORT, fill de la
nostra germana
entranyable Tere
Camahort González. Tingut pels seus
companys com una bona persona i un
excel·lent amic, lluitador incansable pel
seu país, ha destacat pel gran treball que
ha desplegat dins l'equip de govern de la
Diputació i el seu perfil de treballador
dialogant i defensor dels acords i el
consens. Que la terra et siga lleu
INTENCIÓ DE LA MISSA EN JUNY
El dia 19, diumenge 25 de durant l'any,
per Joan Antoni Ginés Camahort; el dia
26, diumenge 26 de durant l'any, per
Mari Rubio Viciano.
ESPLAI PENTECOSTA
Els infants de primària han tingut la
seua colònia a Torre-xiva, del 12 al 17
de juliol. Els adolescents itinerants han
fet els seus esports d'aventura a
Figueroles i han pujat fins al
Penyagolosa. Els grup de primer i segon
d'ESO, del dia 5 al 10 de juliol, i els més
grans (tercer i quart d'ESO i, enguany,
Batxillerat), del 12 al 17. Si voleu, teniu
la crònica dels dies a la publicació
AMUNT 2021, i la reproduirem després
a PENTECOSTA 116 de final d'any.

setembre 2021
El nou curs d'Esplai començarà amb una
trobada de formació per als nous
monitors que es farà els dies 16 i 17
d'octubre al refugi de Pereroles.
Aquest primer trimestre, encara amb
l'amenaça de la COVID, hem decidit no
fer les trobades setmanals habituals als
locals de la parròquia de Sant Cristòfol.
Però, per no perdre el contacte i seguir
mantenint viu l'esplai, farem dues
trobades a l'aire lliure: al Pinar el dia 6
de novembre i una pujada al Bartolo el
dia 11 de desembre.
COR PENTECOSTA
El Cor Pentecosta va celebrar una
primera reunió el
divendres 3 de
setembre on van decidir reemprendre
els assajos el divendres 24.
Com l'any passat, també enguany
cantaran a la festa en memòria de sant
Francesc,el dilluns, dia 4 d'octubre, a les
19.30 h, a l'església de sant Agustí; a
continuació hi haurà un concert de
flautes dirigit per Rubén Grinyó i un
recital de músical vocal a càrrec de
Yanie Castaño.
SAMBORI DE CÀRITAS
El dimarts 14 de setembre es va fer la
primera reunió de voluntaris als locals
del Sambori. Enguany començaran les
activitats el dia 4 d'octubre . S'ha
ampliat l'horari de 17:30 a 19:00. Està
previst atendre 35 infants d'edats
compreses entre els 7 i els 18 anys.
Si voleu ajudar com a voluntaris en
aquesta activitat sereu benvinguts.
CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ
La inscripció pel nou curs 2021-2022
serà enguany a partir del 20 de
setembre en horari d'oficina.
PENTECOSTA 115
Ja ha eixit el núm. 115 de la nostra
publicació, centrat en l'estudi de la fe
cristiana durant els segles XI, XII i XIII.

EL PAPA FRANCESC VISITA LA
COMUNITAT DE GITANOS DE LA
CIUTAT
DE
LUNIK
IX
(ESLOVÀQUIA)
A mitjans mes de setembre el papa
Francesc ha trencat el mur de la misèria
del gueto gitano de Lunik IX per visitarne els habitants i dur-los un missatge
d'esperança. I, entre altres coses els ha
dit: 'Necessitem recuperar la dignitat i
passar dels prejudicis al diàleg perquè el
camí per a una convivència pacífica és la
integració ...'
I els ha dit, Francesc: 'Vosaltres
[els gitanos] esteu en el cor de
l'església ... perquè ningú, a l'església,
s'ha de sentir fora de lloc o deixat de
costat; això no és només una manera de
dir: és la manera de ser de l'església ...' I
ha tornat a insisitir que hem de posar en
ells [els pobres] la nostra mirada, i
apendre a veure bé els altres, a
descobrir que tenim al nostre costat uns
altres fills de Déu que hem de reconèixer
com a germans'. Perquè l'església 'és una
família de germans i de germanes amb el
mateix Pare, que ens ha donat Jesús
com a germà, perquè comprenguem com
estima la fraternitat. I desitja que tota la
humanitat arribe a ser una família
universal'. I ha dit als gitanos que
l'església és 'sa casa' on tots ells s'han de
sentir 'benvinguts', i els ha repetit:
'veniu, seieu a casa vostra i no tingueu
por d'estar ací', i ha demanat que 'ningú
vos deixe fora de l'església'.
I, referint-se, al maltracte que els
gitanos han rebut durant tants segles,
per part de tants poders, els diu: '...
quantes voltes heu estat objecte de
preconceptes i de judicis despiadats,
d'estereotipis
discriminadors,
de
paraules i gestos difamatoris. I així tots
ens hem tornat més pobres, pobres en
humanitat...
Necessitem
recuperar
dignitat i passar del prejudicis als diàleg,
de la tossuderia a la integració'; i afegí:
'marginar les persones no resol res'.
I referint-se al treball pastoral
entre els gitanos, diu el papa Francesc:

'On hi ha treball, on s'atén la persona, on
hi ha paciència i concreció arriben els
fruits. No arriben d'immediat, però, amb
el temps, hi arriben ... Perquè els judicis
i els prejudicis només augmenten les
distàncies; els conflictes i les paraules
fortes no ajuden ...'
I així el papa Francesc ha invitat
tota la comunitat ROM de Lunik IX 'a
anar més lluny de les pors, de les ferides
del passat, amb confiança, un pas
darrere l'altre: en el treball honest, en la
dignitat de guanyar-se el pa de cada dia,
alimentant la confiança recíproca; i en la
pregària dels uns pels altres, perquè és
això que ens orienta i ens dóna força'.
Finalment ha agraït el treball que
hi depleguen un grup de preveres
salesians, a qui ha dit: '... gràcies,
estimats amics que dediqueu el vostre
temps per oferir un desplegament
integral als vostres germans i a les
vostres germanes, gràcies! gràcies pel
vostre treball amb tots aquells que estan
en els màrgens'. I, singularment, el
treball del pare Peter 'per haver-nos
parlat dels centres pastorals, on no fan
només assistencialisme social, sinó
acompanyament
personal...
Seguiu
avant en el vostre camí que inclou els
últims, construeix fraternitat i sembra
la pau. No tingueu por d'eixir a
l'encontre dels qui estan marginats. Vos
adonareu que eixiu a l'encontre de
Jesús. Ell els espera allí on hi ha
fragilitat, no comoditat, on hi ha servei,
no poder ...'
No cal afegir que els gitanos són
una de les races més perseguides i
maltractades durant segles arreu del
món. Condemnats a navegar, errants,
pel món, sempre inadaptats, han estat
diversament condemnats a morir al seu
estil de ser, i, també, executats en grans
grups, com ocorregué en la darrera
guerra mundial a mans dels nazis.
Al territoris peninsulars els
gitanos també van ser diversament
perseguits per la legislació de l'estat
medieval i modern fins a les disposicions
legals amb ocasió de la darrera diàspora
gitana dels anys noranta.

