
INTENCIÓ DE LA MISSA EN OCTUBRE
El dia 3,  diumenge 27 de durant l'any,
per  Daniela  Pérez  Gasulla;  el  dia  10,
diumenge 28 de durant l'any, per Maria
Pilar i Maria Teresa Cazador; el dia 17,
diumenge 29 de durant l'any, per Anna
Albert Martí; el dia 24, diumenge 30 de
durant  l'any,  per  Vicent  Martínez
Santamaria, i el dia 31, diumenge 31 de
durant l'any, pel bisbe Josep Pont i Gol.

HONOR PENTECOSTA 2021 A LA
PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE

TORRENT I AL SEU RECTOR 
SALVADOR JESÚS CORBÍ VIDAGANY

El  diumenge  12  de  setembre,  una
vintena llarga dels nostres socis feren el
camí  de  Torrent  per  participar  en  la
missa de la 10 que retransmet À PUNT
MÈDIA  tots  els  diumenges.  A
continuació  passàrem  a  la  magnífica
sala  d'actes  que  té  la  parròquia,  on
tingué  lloc  el  lliurament  del  guardó.
Inaugurà l'acte el cor Pentecosta amb el
cant del  Sub tuum praesidium; després
de  la  laudatio,  a  càrrec  del
vicepresident,  Mn.  Salvador Corbí  rebé
el  guardó  i  agraí  la  dedicatòria  de  la
nostra  Associació.  El  mateix  cor
Pentecosta tancà l'acte amb un cant de
confiança  en  la  força  del  Senyor.
Prometérem  col·laborar  amb  esta
admirable  parròquia  de  l'Horta.  I  ho
complirem,  si Déu vol.

HONOR SOCIETAT 2021 
A LA CADENA À PUNT MÈDIA

El dimarts 28 de setembre, a la casa dels
Caragols de Castelló tingué lloc l'acte de
lliurament de l'Honor Societat 2021 a la
cadena  A  PUNT  MEDIA  amb  una
considerable  assistència  dels  nostres
socis.  Hi  intervingué  el  president
Guillem Badenes Franch amb un emotiu
parlament  motivant  la  concessiò  del
guardó que ressaltava la funció d'haver
dignificat la llengua del poble i haver-la
feta instrument de cohesió de la societat 

                                                             

valenciana,  al  qual  el  president  de  la
corporació, Alfred Costa, respongué amb
paraules d'agraïment 

ESPLAI PENTECOSTA

Els dies  16 i 17 d'octubre al refugi  de
Pereroles es farà la trobada de formació
a la que assistiran una vintena de joves
que  han  mostrat  el  seu  interés
d'integrar-se  com  a  monitors  al  nostre
esplai.  Ja  estan  preparats  els
enregistraments que Manel Sifre ha fet
aquest  estiu  en  les  colònies  i  els
campaments. Un magnífic i valuosíssim
treball què ha invertit un gran nombre
d'hores  i  de  tècnica.  Aviat  en
començarem  la  distribució.  Moltes
gràcies per esta feina tan ben feta.

COR PENTECOSTA
El  divendres  24  de  setembre  va
començar  els  seus  assajos,  enguany
sense  la  direcció  d'Ada  Moliner,  però
amb  la  col·laboració  de  Juan  Ramon
Peña i José Luis Guardiola. 
 

SAMBORI DE CÀRITAS
Ja  està  preparat  el  curs  del  Sambori,
amb la  participació  de  35 infants  i  25
voluntaris organitzats en 8 grups que es
trobaran dilluns, dimarts i dimecres de
17:30  a  19:00  h  en  període  lectiu.
Comença el dilluns 4 d'octubre.

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ
Ha  començat  la  inscripció  per  a  la
catequesi de comunió. De moment hi ha
poca afluència. Esperem que vaja a més.
Les sessions de catequesi començaran el
diumenge 17 d'octubre.

FESTA DE SANT FRANCESC
A  causa  de  la  pandèmia,  les  festes  que
organitza  l'associació  Francesc  i  Clara
d'Assís  es limiten a la  missa de les 19.30,
cantada pel  cor  Pentecosta més el  concert
de flautes i el recital de música de la solista
Yanie Castaño en l'església de sant Agustí.
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EL PAPA FRANCESC INSTITUEIX 
LA FESTA DELS AVIS I LA GENT GRAN
El papa Francesc ha instituït la Jornada
Mundial  dels  Avis  i  la  Gent  Gran  que,
des  d'ara,  celebrarem  cada  quart
diumenge de juliol, enguany el dia 25 de
juliol,  solemnitat  de  sant  Jaume.  Del
missatge  que  envia  als  avis  i  la  gent
gran, en destacaríem aquests paràgrafs:
'Jo  sóc  amb tu dia  darrere dia  (Mateu
28, 20) és la promesa que el Senyor féu
als seus deixebles abans de pujar al cel i
que  hui  et  repeteix  a  tu,  estimat  avi,
estimada àvia ... i són també les paraules
que jo, com a bisbe de Roma i com a avi
com tu, m'agradaria dirigir-te amb motiu
d'esta  primera  jornada  mundial  dels
Avis i la Gent Gran ...

Sóc conscient que el meu missatge
t'arriba en un mal moment: la pandèmia
ha  estat   una  tempesta  inesperada  i
violenta ... que a nosaltres, que som gent
gran, ens ha reservat  un tracte més dur
... Però fins i tot quan tot sembla fosc, el
Senyor  continua  enviant  'àngels'  per
consolar la nostra solitud i repetir-nos:
'jo sóc amb tu dia darrere dia ... Est és el
sentit  d'esta  jornada  que  he  volgut
celebrar precisament  enguany,  després
d'un aïllament llarg i una represa lenta
de la vida social. Que cada avi, que cada
àvia,  que  cada  persona  gran  (sobretot
els  que  estan  més  sols)  reba  la  visita
d'un  'angel'  ...  de  vegades  en  el  rostre
dels  nostres  néts,  o  el  rostre  dels
familiars,  o  d'amics  de  tota  la  vida  ...
Aquests dies hem aprés a compendre la
impotància  de  les  abraçades,  les
visites ...

El  Senyor  també  ens  envia  els
seus missatgers a través de la  Paraula
de Déu; llegim una pàgina de l'evangeli
cada dia, resem amb els salms, llegim els
profetes i ens commourà la fidelitat del
Senyor ...

No  importa  l'edat  que  tingues,  si
continues treballant o no, si estàs sol o
tens una família, si vas ser avia o avi de
jove  o  de  més  gran,  si  continues  sent
independent o necessites ajuda,  perquè
no hi  ha edat en què et pugues retirar
d'anunciar la bona notícia de l'amor, de

la funció de transmetre les tradicions als
néts. Cal posar-se en marxa i, sobretot,
eixir d'un mateix per empendre un nou
treball ... Tens una vocació renovada en
un moment crucial de la història...

De la crisi en què es troba el món,
no n'eixirem iguals;  n'eixirem millors o
pitjors ... Ningú no se salva sol. Estem en
deute  els  uns  amb  els  altres;  tots  som
germans ... tu és necessari per construir,
en fraternitat i amistat social, el món del
demà,  el  món  on  viurem  quan  la
tempesta  es calme.  Siguem part  activa
en  la  rehabilitació  i  l'auxili  de  les
societats ferides ... 

Entre  els  diversos  pilars  que
hauran  de  sostenir  esta  nova
construcció  n'hi  ha  tres  que  tu  pots
ajudar  a  col·locar:  els  somnis,  la
memòria i la pregària. La proximitat del
Senyor donarà la força per a empendre
un nou camí fins i tot als més fràgils de
nosaltres,  pels  camins  dels  somnis,  la
memòria i l'oració ...

El  profeta  anunciava  que  'els
vostres  vells  tindran  somnis  i  els
vostres  joves,  visions  (Joel  3,  1).  El
futur  del  món  resideix  en  una  aliança
entre la gent jove i la gent gran ... però
cal  continuar  somniant  els  nostres
somnis de justícia, de pau i solidaritat...

Els somnis han d'anar entrellaçats
amb  la  memòria  ...  Recordar  és  una
autèntica missió per a qualsevol persona
gran: la memòria i portar la memòria als
altres. Edith Bruck, que va sobreviure a
la tragèdia de la xoà, repetia. 'per a mi,
la memòria és vida' ...

I,  finalment,  l'oració  ...  la  teua
oració  és un recurs molt  valuós;  és  un
pulmó  del  qual  l'església  i  el  món  no
poden  prescindir,  sobretot  en  aquest
difícil  moment  per  a  la  humanitat,
mentre  travessem,  tots  a  la  mateixa
barca,  el  mar  tempestuós  de  la
pandèmia, la teua intercessió pel món i
l'església   indica  a  tots  la  confiança
serena d'un lloc d'arribada ...

Demane al Senyor que cadascú de
nosaltres  eixamplem  el  cor  i  el  fem
sensible al sofriment dels més petits ...
Avant: que el Senyor vos beneïsca!


