
INTENCIÓ DE LA MISSA 
El  dia 1,  solemnitat  de Tots Sants,  per
Andreu  Andrio  Albalat;  el  dia  7,
diumenge  32  de  durant  l'any,  per
Demetrio  i  Juan  Gasulla;  el  dia  14,
diumenge 33 de durant l'any, per  Joan
Antoni  Ginés  Camahort;  el  dia  21,
solemnitat de Crist rei, per  Mn. Ricard
Garcia  Cerdà,  i  el  dia  28,  primer
diumenge  d'advent,  dicle  C,  pel  bisbe
Josep Climent Avinent.

ESPLAI PENTECOSTA
Els dies  16 i 17 d'octubre, al refugi de
Pereroles (Morella) es va fer la trobada
de  formació  per  als  joves  que  volen
integrar-se  com  a  monitors.  Hi  van
assistir onze joves acompanyats per nou
monitors.  La  trobada  va  ser  molt
profitosa.  Cada  dimecres  i  dissabte
podem  accedir  als  preciosos
enregistraments que Manel Sifre ha fet
aquest  estiu  de  les  colònies  i  els
campaments. Una delícia de treball. 
El  dissabte  6  de  novembre  farem  la
primera eixida de l'esplai d'enguany. S'hi
han apuntat setanta infants per anar a
l'ermita  de  les  Santes  (Cabanes)  i,  des
d'allí,  els més valents, pujar al Bartolo.
Cada  dissabte  ha  començat,  també,  un
taller  de  guitarra,  obert  a  monitors  i
interessats en general. 

COR PENTECOSTA 
Els  assajos  es  fan  als  locals  de  Santa
Maria  al  carrer  dels  Pescadors.  Els
dimarts, amb Avel·lí, orientats a millorar
el  repertori  de  missa  d'onze.  Els
divendres,  amb  Yanie  Castaño,
preparant els concerts de nadal.
 

SAMBORI DE CÀRITAS
Ha  començat  les  seues  activitats:
dilluns,  dimarts  i  dimecres  de 17:30  a
19:00, amb la participació d'un total de
35 infants i 25 voluntaris.
.

Enguany començaran  ja  els  tallers.  De
moment per a aquest mes preparem un 
taller  de  zumba  per  als  d'ESO  i  un  de
cuina. I els més menuts assistiran a les
sessions de contacontes que prepara la
Biblioteca municipal

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ
Les sessions de catequesi van començar
el diumenge 17 d'octubre. Hi participen
set  infants  que  atenen  Amparo  Grifo  i
Dolors Mas. Les catequesis comencen a
les 10 del matí; els infants assisteixen a
la litúrgia de la Paraula en companyia de
tota l'assemblea i, a continuació, fan una
sessió de pregària a l' oratori.

COMENÇA EL SÍNODE DIOCESÀ
Per  iniciativa  de  la  jerarquia
eclesiàstica,  i  responent  a  la  invitació
del bisbe de la diocesi, el grup de missa
d'onze ha decidit participar en el procés
de reflexió sinodal.
El  diumenge  24  d'octubre,  després  de
missa,  presentàrem  el  calendari  de
reunions per a treballar les cinc sessions
previstes i repartírem el llibre Reflexión
diocesana  en  el  proceso  sinodal.  Les
sessions mensuals  d'estudi  tindran lloc
els  diumenges  31  d'octubre,  28  de
novembre, 19 de desembre, 23 de gener
i  20  de  febrer,  després  de  la  missa
d'onze,  a  la  sagristia  gran  de  Santa
Maria.  Hi  esteu  tots  innvidats  a
participar 

ASSEMBLEA DE SANTA MARIA
El  dissabte  30  d'octubre,  a  les  11  h
tingué  lloc  l'assemblea  parroquial  de
Santa Maria que obria el procés sinodal,
en  la  qual  vam  participar  un  grup  de
companys  en  representació  dels
assistents a missa d'onze, coordinats per
José Luis Guardiola.
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