
INTENCIÓ DE LA MISSA EN JUNY
El dia 13, diumenge 11 de tot l'any, per
Vicent  Pérez  Balaguer;  el  dia  20,
diumenge 12 de durant l'any, per Elvira
Rambla Sales.

ESPLAI PENTECOSTA
Ha començat la preparació de l'AMUNT
2021. Enguany farem tres torns de cinc
dies  cadascun.  Els  infants  de  primària
faran la  seua  colònia  a  Torre-xiva,  del
12  al  17  de  juliol.  Els  adolescents
itinerants  faran  esports  d'aventura  i
pujaran  al  Penyagolosa.  Els  grup  dels
més menuts, del dia 5 al 10 de juliol, i els
més grans, del 12 al 17. Ja han reservat
plaça més de 130 infants. El dimarts 8
de  juny  començarà  el  termini  de  les
matrícules.

SAMBORI DE CÀRITAS
Després  de  pasqua,  el  Sambori  de
Càritas ha continuat l'activitat habitual.
Aquest mes de juny serà l'últim, ja que
acaben les classes. Els infants d'ESO han
fet  un  taller  de  prevenció  d'adiccions
tots  els  dimarts  que  ha  dirigit  una
voluntària peruana que, ja al seu país, es
dedicava a treballar amb adolescents. El
resultat  pareix  satisfactori  i  els
assistents hi han participat amb moltes
ganes i molt de profit.

COR PENTECOSTA
A causa de la pandèmia, el Cor no assaja
regularment  des  de  fa  mesos.  Un grup
esforçat,  però,  no  ha  deixat  d'animar
amb els seus cants la missa de les 11 de
santa Maria els diumenges (almenys un
grup  que  oscil·la  entre  els  dotze  i  els
quinze  cantors).  Els  cants  de  les
celebracions  de  la  setmana  santa  de
Santa  Maria  enguany  van  ser  tots  a
càrrec del nostre cor. 

No hem pogut actuar a la capella de la
Sang,  el  divendres  Sant;   cantàrem,
però, el dimecres 21 d'abril, en la missa
d'aniversari de la mort del bisbe Josep
Maria Cases, i el dijous 29 d'abril en el
tridu a la Marededéu de Lledó, a la seua
basílica.

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ
El  dia  9  de  maig,  sisè  diumenge  de
pasqua, a les 11 del matí, vam celebrar
la missa de primera comunió d'enguany.
Hi  participaren  huit  infants  que  han
seguit  regularment  la  catequesi.  La
celebració  va  estar  molt  digna  i
participada per infants i famílies.

ASSEMBLEA GENERAL  DE
L'ASSOCIACIÓ JOSEP CLIMENT

Com haviem previst, el dia 23 de maig,
diumenge  de  Pentecosta,  tingué  lloc
l'assemblea  general  ordinària  de
l'Associaciò  Josep  Climent.  Hi
aprovàrem  els  honors  Pentecosta  i
Societat per a la missa que retransmet A
Punt  desde  la  parròquia  principal  de
Torrent.  El  diumenge  27  de  juny  un
grup dels  nostres  es desplaçarà a  eixa
parròquia  per  concretar  els  actes  de
concessiò dels guardons.

REVISTA PENTECOSTA
Aquest mes de maig ja tenim a punt el
núm.  114  de  la  nostra  publicació,
corresponent  al  segon trimestre  (abril,
maig i juny de 2021), dedicat a l'estudi
dels  segles  VIII,  IX  i  X.  Si  ens  voleu
ajudar, per cinc euros l'exemplar.

ESTIU 2021
Descansem durant els mesos de juliol  i
agost.  Bones vacances! Ens retrobarem,
si Déu vol, a darreries de setembre.
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EL PAPA FRANCESC 
DE VISITA A MOSSUL (IRAQ)

Paraules del papa Francesc en l'acte que
se  celebrà  a  la  plaça  de  l'església  de
Mossul,  el  divendres,  dia  7 de maig de
2021:

'Abans  de  pregar  per  totes  les
víctimes de la guerra en esta ciutat de
Mossul,  a  l'Iraq  i  a  tot  l'Orient  Mitjà,
voldria compartir uns pensaments amb
vosaltres: 

'Si Deu és el Déu de la vida (i ho
és),  no  hi  ha  permís  per  matar  els
nostres germans en el seu nom. Si Déu
és el  Déu de la pau (i  ho és),  no hi ha
permís de fer la guerra en el seu nom. Si
Déu és el Déu de l'amor (i ho és) no hi ha
permís per odiar els nostres germans'.

'Preguem  ara  per  totes  les
víctimes  de  la  guerra,  perquè  Déu
totpoderós els done la vida eterna i una
pau infinita, i els done la benvinguda en
la  seua  amorosa  abraçada.  Preguem
també  per  tots  nosaltres,  perquè,  més
enllà  de  les  afiliacions  religioses,
puguem  viure  en  harmonia  i  pau,
conscients que, als ulls de Déu, tots som
germans i germanes'.
I afegí esta bella pregària:

'Déu altíssim,  senyor del  temps i
de la història: per amor vau crear elmón
i mai no deixeu de vessar benediccions
sobre les vostres creatures. Méa enllà d
el'oceà de patiment i  mort,  més enll`¡a
de  les  temptacions  de  violència,  la
injustícia i el guany injust, acompanyeu
els vostres fill i leds vostres filles amb el
tendre amor de pare.

'Els  homes,  però,  desagraïts  dels
vostres regals i distrets per les nostres
preocupacions  i  ambicions  massa
terrenals, sovint hem oblidat els vostres
designis  de  pau  i  harmonia.  Ens  hem
tancat  en  nosaltres  mateixos  i  en  els
nostres propis interessos, i, indiferents a
vós i als altres, hem barrat les portes a
la  pau.  Així,  allò  que  el  profeta  Jonàs
sentí sobre Nínive s'ha repetit: la maldat
dels homes ha pujat al cel (cf.  Jonàs 1,
2). No hem alçat unes mans pures al cel
(cf.  1Timoteu 2, 8), però el crit de sang
innocent ha tornar a eixir de la terra (cf.

Gènesi 4,  10).  Els  habitants de Nínive,
en la història de Jonàs, escoltaren la veu
del nostre profeta i trobaren la salvació
en  la  conversió.  També  nosaltres,
Senyor,  mentre  us  confiem  les
nombroses  víctimes  de  l'odi  de  l'home
contra l'home, invoquem el vostre perdó
i demanem la gràcia de la conversió': 

Kyrie, eleison
Kyrie, eleison 
Kyrie, eleison 

[breu silenci]

'Senyor nostre Déu, en esta ciutat
dos símbols testimonien el desig perenne
de  la  humanitat  d'acostar-se  a  vós:  la
mesquita Al-Nouri,  amb el  seu minaret
Al-Hadba i l'església de la Marededéu del
Rellotge: és un rellotge que, durant més
de cent anys,  ha recordat als  vianants
que la  vida  és  curta  i  que  el  temps  és
preciós.  Ensenyeu-nos  a  entendre  que
ens heu confiat el vostre pla d'amor, de
pau i de reconciliació, perquè el puguem
dur a terme al llarg del temps, en el curt
període de la nostra vida terrenal. Feu-
nos  entendre  que  només  posant-lo  en
pràctica sense retard podrem construir
esta ciutat i aquest país i podrem curar
els cors esguerrats pel dolor. Ajudeu-nos
a no passar temps al servei dels nostres
interessos egoistes, personals o de grup,
sinó  al  servei  del  vostre  pla  d'amor.  I
quan  ens  en  desviem,  feu  que  vetlem
perquè  puguem  escoltar  la  veu  dels
autèntics homes de Déu i penedir-nos a
temps per no arruïnar-nos de nou en la
destrucció i la mort'.

'Vos  confiem  aquells  la  vida
terrenal  dels  quals  ha  acurtat  la  mà
violenta dels seus germans,  i  també us
implorem per aquells que han perjudicat
els  seus  germans:  que  es  puguen
penedir,  tocats  pel  poder  de  la  vostra
misericòrdia'.

Requiem  aeternam  dona  eis,
Domine,  el  lux  perpetua  luceat  eis.  

Requiescant in pace. Amen.


