
INTENCIÓ DE LA MISSA 
El dia 9,  festa del baptisme del Senyor,
per  Anna  Soriano  Vilar;   el  dia  16,
diumenge  segon  de  durant  l'any,  per
Miquel  Angel  Bisbal  Martínez;  el  dia
23, diumenge tercer de durant l'any, per
Maria  Cabeza  González;  i  el  dia  30,
quart  diumenge  de  durant  l'any, per
Vicent Bengoetxea Meyer.

ESPLAI PENTECOSTA
Per  als  dies  11  i  12  d'aquest  mes  de
desembre havíem preparat una  trobada
als Ports de Morella. S'hi van inscriure
35  infants  de  secundària  i  30  de
primària.  A  causa  de  la  pandèmia,
alguns  infants  de  primària  estaven
confinats; i, com que encara no estaven
vacunats,  vam  decidir  suspendre
l'activitat per a Primària. Vam poder dur
a  terme  la  dels  joves  de  Secundària,
acompanyats  d'un  gran  nombre  de
monitors.  Dissabte  al  matí  van  anar  a
gaudir  de  la  natura  i  l'aventura  al
Saltapins; i, a l'hora de dinar, ja estaven
al  refugi  de  Pereroles  on  tenien
preparades  dues  cases  condicionades
per a soportar les baixes temperatures. 
Diumenge ho van passar molt bé amb les
activitats  que  els  havíen  preparat  els
monitors.   A  les  6  de  la  vesprada  els
nostres joves ja eren a Castelló, cansats
però molt contents.

COR PENTECOSTA 
Amb ocasió del Nadal, el Cor Pentecosta
va oferir un concert a la parròquia de la
Santíssima Trinitat,  el diumenge 19 de
desembre a les 19 h, i el diumenge 26 de
desembre va cantar a la plaça de Violant
d'Hongria a les 12 h del migdia.
 

SAMBORI DE CARITAS
Fins el dia 21 de desembre han seguit les
activitats del Sambori. Aquest mes s'ha
fet  un  taller  de  perruqueria,  amb  la
col·laboració d'una 

professional i un taller de zumba per als
alumnes  de  secundària.  Tancàrem  el
trimestre  amb  una  xocolatada  que
prepararen els mateixos infants. El mes
de  gener,  si  la  pandèmia  ho  permet,
reemprendrem l'activitat el dilluns 10.

 SÍNODE DIOCESÀ
El diumenge 19, després de missa de les
Onze, férem la reflexió corresponent a la
sessió  tercera,  que  tratava  sobre
Acompanyament,  molt  participada  i
viva. La pròxima trobada tindrà lloc el
diumenge  23  d'aquest  mes  de  gener,
corresponent  a  la  sessió  quarta  que
tractarà dels processos formatius.

JUNTA DIRECTIVA
En la sessió del 15 de desembre,  entre
altres punts, es tractà el tema del canvi
de domicili de la seu de l'Associació que,
des d'ara podria ser de l'avinguda de la
Mar  14,  segona  porta,  12003  Castelló
de la Plana; i l'adreça postal, l'apartat de
correus 349 de la ciutat. La Junta també
també decidí passar al cobrament de la
quota  de  l'any  2021  pel  banc  que,
d'acord  amb  la  decisió  de  l'assemblea
general  de  2021,  és  ja  de  50  euros,
cobrament que ja hem fet efectiu.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
La Junta directiva de l'associació Josep
Climent  ratificà  la  celebració  de  la
pròxima assemblea general ordinària de
l'Associació  per  al  diumenge,  30  de
gener,  a  les  12  h,  després  de  la
celebració de la missa de les 11, al local
parroquial del carrer dels Pescadors. Si
no  hi  ha  problemes  sanitaris  que  ho
impedisquen,  podríem  juntar-nos
després  a  dinar,  com  hem  fet  altres
anys.  Aquest  mes  de  gener,  abans  de
l'assemblea general ordinària,   tindrem
a punt el núm. 116 de PENTECOSTA 'any
de gràcia 2021'
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