
INTENCIÓ DE LA MISSA EN ABRIL
Dia  4,  diumenge  de  pasqua,  Maria
Segarra  Ferrando;  dia  11,  segon
diumenge  de  pasqua,  Rosita  Tena
Rubio;  dia  18,  tercer  diumenge  de
pasqua, Amparo Garcia Ferran; dia 25,
diumenge  4  de  pasqua,  Teresa  Vives
Monsonís.

ESPLAI PENTECOSTA
Durant  el  dissabtes  de  març  s'han  fet
trobades on-line.  Es reuneixen 4 grups
amb els seus monitors per parlar i jugar
amb l'objectiu de mantenir el contacte i
la  presència  de  l'esplai.  S'està
programant  una  excursió  a  la
Magdalena per al dia 17 d'abril, seguint
les mesures sanitàries. Esperem poder-
la fer.

SAMBORI DE CÀRITAS
S'ha  représ  l'activitat  presencial  amb
normalitat des del dilluns 15 de març.
Esperem seguir després de les vacances
de pasqua.

BON RESULTAT DE LA PANTALLA AMB
ELS CANTS DE MISSA D'ONZE

Tal com s'havia decidit en les passades
assemblees  de  l'associació,  disposem
d'una pantalla, projector i ordinador per
a  la  projecció  de  les  respostes  de  la
missa  i  les  lletres  dels  cants.  No  s'ha
pogut  tenir  una  instal·lació  fixa  ,  però
malgrat  això  el  resultat  ha  estat  molt
positiu per a ajudar a la participació del
poble en la celebració.  Gràcies a Anna,
Agustí i la seua filla Paula que es cuiden
que la projecció siga l'adequada.
.

BATEIG DE NEUS CANDELA BLASCO
El diumenge de pasqua a les 10.30 del
matí  està  previst  el  bateig  de  Neus
Candela, que es prepara actualment per
a participar de la primera comunió el 
diumenge  9  de  maig.  Estem  tots
convidats a acompanyar-la .

VESPRES A SANTA MARIA
EL DISSABTE 13 DE MARÇ

Dins  la  cadena  d'accions  de  pregària  i
adoraciò  durant  les  24  nores  per  al
Senyor, el grup de missa d'onze celebrà
les corresponents primeres vespres del
quart diumenge de quaresma

JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ
El dilluns sant, 29 de març tingué lloc la
junta  directiva  de  l'Associaciò  Josep
Climent.

REVISTA PENTECOSTA
A punt el número 113, corresponent al
primer trimestre (gener-març de 2021),
amb  un  estudi  dels  segles  V,  VI  i  VII,
amb  introducció,  cronologia,  sants  i
bibliografia  pròpia  de  cada  segle.  En
preparació  el  próxim  núm.  114,
corresponent  al  segon  trimestre  (abri,
maig i juny de 2021), dedicat a l'estudi
dels  segles  VIII,  IX  i  X.  Si  ens  voleu
ajudar, per cinc euros l'exemplar.

CATEQUESI D'INFANTS
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.
.

SETMANA SANTA I TRIDU PASQUAL
L'horari  d'estes  celebracions  serà  el
següent:  diumenge de Rams,  missa de
les 11, i pontifical de les 12; dijous sant: 
, missa en la cena del Senyor, a les 20 h;
divendres  sant,  celebració  de  la
penitència  (locals  de  la  parròquia  al
carrer  dels  Pescadors)  a  les  11  h;
celebració de la passió del Senyor, a les
17  h;  a  continuació,  acte  devot  a  la
capella  de la  Puríssima  Sang;  dissabte
sant, vetla pasqual, a les 20 h. Tots els
actes  amb  la  participació  del  cor
Pentecosta.

                                                MISSA D’ONZE 
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CARTA APOSTÒLICA 
DEL PAPA FRANCESC

PATRIS CORDE 
SOBRE SANT JOSEP 

Volem comentar  un preciós   document
del  nostre  papa  Francesc  sobre  la
singular  figura  de  sant  Josep,  un  sant
que  l'església  no  s'havia  distingit
excessivament  a  destacar,  tot  i  les
al·lusions dels textos de la infantesa de
Jesús  (capítols  1-2  dels  evangelis  de
Mateu i de Lluc), on Josep apareix com
a  pare de Jesús,  protegint-lo sempre, i
Jesús és freqüentment presentat com 'el
fill de Josep'. 

Al segle IV, sant  Joan Crisòstom
hi  al·ludeix  com  l'home  'al  servei  de
l'economia  de  l'encarnació'.  Santa
Teresa de  Jesús  [1515-1582]  el
prengué  pel  seu  advocat  i  intercessor
encomanant-se-li  i  rebent-ne  totes  les
gràcies  que li  demanava.  El  papa  Pius
IX el  declarà  patró  de  l'església
universal  [1870],  Pius  XII  el  presentà
com  a  patró  dels  treballadors  [1955],
sant Joan XXIII manà incloure'n el nom
en el cànon de la missa [1962], sant Pau
VI l'exaltà, en el seu viatge a Palestina,
des de la seua casa de Natzaret [1966],
Joan Pau II l'aclamà com a  'custodi del
redemptor', mentre el poble sant l'invoca
devotament com patró de la bona mort.
Dins aquest corrent de devoció josefina,
el  papa  Francesc  diu  que  cada  dia,
després de recitar les laudes, al matí, diu
esta pregària a sant Josep: 

'Gloriós patriarca sant Josep, que
teniu el poder de fer coses impossibles,
veniu a ajudar-me en aquests moments
d'angoixa  i  dificultat.  Protegiu-me  en
estes situacions tan greus i  difícils  que
us  confie  perquè  tinguen  una  bona
solució. Benvolgut pare, he posat en vós
tota la meua confiança.  Que no puguen
dir  que  us  haja  invocat  inútilment;  i,
com que ho  podeu fer  tot  amb Jesús  i
Maria, mostreu-me que la vostra bondat
és tan gran com el vostre poder. Amén'.

En  esta  carta  meravellosa,  el  papa
Francesc  desglossa  la  figura  de  sant
Josep com a pare estimat (1), pare en la
tendresa  (2),  pare  en  l'obediència  (3),
pare en l'acollida (4), pare en la valentia
creativa (5), pare treballador (6), i pare
en l'ombra (7).

Com a fills de Castelló,  no podem
preterir  dos  figures  especialment
amants de sant Josep. La primera és la
d'un il·lustre castellonenc, molt devot del
Sant,  el  dominicà  pare  Josep  Corbató
Chillida [1862-1913], autor del llibre El
inmaculado  José [València,  1907]  que
va  merèixer  l'honor  de  ser  posat  a
l'Índex  dels  llibres  prohibits  [1908].
L'autor, com diríem ara, 'se'n passà' en la
consideració  de  la  figura  del  Sant,
equiparant-lo  amb  la  mare  de  Déu,  la
seua  esposa,  la  verge  immaculada.  El
seu pensament fon objecte d'estudi  per
part  del  dominicà  Bonifacio  Llamera
[+1959]  que  tracta  el  pensament
corbatonià  a  la  llum  de  la  ciència
contemporània. Cal recordar que, al seu
temps, eren nombroses les associacions i
confraries  de  sant  Josep  als  nostres
pobles,  entre  les  quals,  sobreeixia,
sobretot,  la  de  Vila-real,  d'on  procedia
aquest autor, d'ascendència carlina.

L'altra  figura  és  mossèn  Josep
Maria  Peris  Polo,  fill  de  Cinctorres
[1898], oncle avi del nostre Josep Lluís
Guardiola,  prevere  operari  diocesà,
rector del seminari de Barcelona [1930-
1936],  que  morí  màrtir,  a  Torre  d'en
Besora  [15  d'agost  de  1936],  i  fon
beatificat  pel  papa  Joan  Pau  II.  Bon
músic,  dedicà  algunes  de  les  seus
composicions  a  sant  Josep:  Ave  José,
Patrono de la Iglesia, Dolores y gozos de
san  José,  i  l'himne  dels  operaris
diocesans  que  comença  amb  les
significatives  paraules:  'Falanges
josefinas, hijos de mossèn Sol'.

Ens  agradaria  acompanyar
l'església  universal  en  la  celebració
d'aquest significatiu any dedicat a sant
Josep, i aportar-hi una miqueta de festa
que  esperem  concretar  quan  es  vaja
superant la pandèmia del COVID 19. 


