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INTENCIÓ DE LA MISSA
El dia 5, segon diumenge d'advent, per
Francesc Vicent Doménech; el dia 8,
solemnitat de la Immaculada Concepció,
per Blas Arambul Palmer; el dia 12,
tercer diumenge d'advent, per Joan
Soler Usó; el dia 19, quart diumenge
d'advent, per Maricarme Herrero
Vilar; el dissabte 25, Nadal, per Josep
Batalla; i el dia 26, festa de la Sagrada
Família, per Dolores Alegre Dolç.
ESPLAI PENTECOSTA
El dissabte 6 de novembre vam fer la
primera eixida de l'esplai d'enguany. Un
grup de més de seixanta infants de
primària i secundària acompanyats
d'una vintena de monitors van anar a
l'ermita de les Santes (Cabanes). Els
menuts van passar allí el dia amb una
petita ruta, jocs i reflexions. Els majors,
després
d'una
marxa
un
poc
accidentada,
dinaren al costat del
castell de Miravet. Per a tots, una bona
experiència. Ja preparem la pròxima
trobada per als dies 11 i 12 d'aquest mes
de desembre als Ports de Morella.
COR PENTECOSTA
Amb ocasió del Nadal, el Cor Pentecosta
oferirà un concert a la parròquia de la
Santíssima Trinitat el diumenge 19 de
desembre a les 19 h, i el diumenge 26 de
desembre cantarà a la plaça de Violant
d'Hongria a les 12 h del migdia.
SAMBORI DE CARITAS
Continuen les activitats: dilluns, dimarts
i dimecres de 17:30 a 19:00. S'han
aconseguit 7 pissarres, provinents de
l'escola Herrero, que s'instal·laran
proximament a les aules. Era una petició
que feien fa molt de temps els voluntaris
per poder fer millor les classes.
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CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ
Segueixen les sessions de catequesi
infantil. Tenim un grup de 8 infants.
SÍNODE DIOCESÀ
El diumenge 28 d'octubre, després de
missa, férem la reflexió corresponent a
la sessió primera, molt participada i
viva. El diumenge 28 de novembre
tingué lloc la reflexió corresponent a la
segona sessió; a continuació un grup es
reuní a l'alqueria dels Alegre per
compartir el dinar i l'amistat.
HA MORT MN. PERE RIUTORT MESTRE
El diumenge 21 de novembre moria a
Tàrbena (Marina Baixa) el pare Pere
Riutort Mestre, de la congregació dels
Sagrats Cors (Petra, Mallorca, 1935).
Vingué al país Valencià a començaments
dels anys setanta per contribuir a
difondre el coneixement i l'estima de la
nostra llengua, tant en l'escola com en la
litúrgia. En aquest camp aconseguí
publicar el Llibre del poble de Déu amb
els
textos
aprovats
pels
bisbes
valencians per a ús litúrgic. Amb la
irrupció de l'anomenada 'batalla de
València' als mitjans de comunicació, el
seu treball fon fortament combatut. Els
darrers anys concentrà els seus esforços
a alçar un santuari que no pogué acabar
de configurar per múltiples problemes
econòmics. Pobre i sol ens deixa per
reposar dels seus treballs. El Senyor el
deu haver acollit als seus braços amb el
pobre Llàtzer. La nostra Associació
Josep Climent el nomenava Honor
Pentecosta 1998; l'any passat, poc abans
de l'inici de la pandèmia, encara
concelebrà en la nostra missa d'onze i en
la posterior calçotada 2020. Al cel siga,
en la pau dels justos!

