
INTENCIÓ DE LA MISSA 
El dia 6,  primer diumenge de quaresma,
per  Maria Dolores Molina ;  el dia 13,
segon  diumenge  de  quaresma,  per
Vicent  Castelló  Corma;  el  dia  19,
solemnitat de sant Josep, pels difunts de
la  família  Vizcarro-Boix.;  el  dia  20,
tercer  diumenge  de  quaresma  (a  les  8
del matí), per Avelina Bonet Serrat; i el
dia  27,  quart  diumenge  de  quaresma,
per Joan Baptista Palau
 

 SÍNODE DIOCESÀ
El diumenge 20, després de missa de les
Onze, férem la reflexió corresponent a la
sessió  cinquena,  que  tratava  sobre  la
presència de l'església en la vida pública,
molt  participada.  Amb  esta  reflexió,
s'han  acabat  les  sessions  mensuals  en
què hem parlat del Sínode. 

DINAR DE GERMANOR
El diumenge 27 de febrer, terminada la
missa  de  les  11,  ens  vam aplegar  una
vintena  de  gent  de  missa  d'onze,  amb
alguns  familiars  dels  infants  de
catequesi,  i  vam dinar a  l'alqueria dels
Alegre,  amb  l'aportació  voluntària  dels
assistents. Va sobrar de tot, en un clima
simpàtic  i  participatiu.  Vam  quedar
repetir l'experiència més vegades.

SAMBORI
Els  infants  i  voluntaris  del  Sambori
segueixen  amb  les  seues  activitats.  El
mes de febrer han tornat els tallers de
cuina i  de perruqueria.  El  dimecres 16
de  març  hi  haurà  porrat  i  balls
tradicionals. Hi esteu tots convidats.

ESPLAI PENTECOSTA
El  dissabte  19 de febrer  60 infants  de
l'Esplai,  acompanyats  d'una  vintena  de
monitors  caminàrem  per  la  Via  Verda
des  de  Benicàssim  fins  a  Orpesa.
Esmorzaren  a  la  Renegà  on  feren  una
reflexió sobre la natura i la seua cura.

Seguiren caminant fins a Orpesa on van
dinar i van passar la vesprada jugant a
la  platja.  Molt  bon  ambient  en  una
jornada ben aprofitada.
La pròxima eixida serà el dissabte 12 de
març.  Farem  la  nostra  particular
romeria a la Magdalena, que hem pogut
celebrar  ininterrompudament  fins i  tot
els  anys  de  pandèmia.  Eixirem  a  les
10:30 des de l'antic mercat del dilluns, 
esmorzarem a Sant Roc i  dinarem a la
Magdalena.  A  les  16:00  tornarem  a
Castelló.  Esteu  convidats  els  que
vulgueu unir-vos a nosaltres.
 

CATEQUESI
Dimecres  2  de  març,  primer  dia  de
quaresma,  els  infants  de  catequesi
participaran  en  la  celebració  del
dimecres de cendra. Durant la quaresma
els infants ja pendran part de la totalitat
de  la  missa,  preparant-se  així  a  la
celebració de la seua primera comunió.

PAELLA A L'ALQUERIA 
La  cosa  ja  comença  a  fer  tradició.  El
diumenge de la Magdalena,  enguany el
dia 20 de març, ens tornarem a trobar
per una paella compartida amb tots els
qui hi vulgen assistir. Només cal que ho
digueu a l'organització.

DONEU-NOS LA PAU
L'inici de les hostilitats de Rússia contra
Ucraïna ha posat  en alerta  tot  el  món.
L'església  està  molt  afectada  per  la
situació  creada  arran  d'esta  invasió
injustificada.  La  petició  'Doneu-nos  la
pau',  ara  ja  no  és  una  fórmula  que
repetim  de  rutina.  És  un crit  angoixat
pels nostres germans,  que no deixarà de
ressonar,  aquests  diumenges  de
quaresma: al començament,  el  cant del
cànon  'Da  pacem  Domine',  i,  a  la
presentació  de  les  ofrenes,  la  seua
melodia  gregoriana.  I  així  seguirem
mentre dure aquest malson de la guerra.
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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC EN LA
JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (1)

«¡Que  amables  són,  per  les  muntanyes,  els
peus  del  missatger  de  bones  notícies  que
anuncia  la  pau!»  (Isaïes  52,7).  Les  paraules
del profeta Isaïes expressen el consol, el sospir
d’alleujament d’un poble exiliat, esgotat per la
violència i els abusos, exposat a la indignitat i
la mort. El profeta Baruc es preguntava sobre
això:  «¿Com  és,  Israel,  que  vius  en  un  país
enemic,  que  et  fas  vell  en  una  terra
estrangera? ¿Per què et tenen per impur com
si fosses un cadàver? ¿Per què et posen entre
els  qui  baixen  al  país  dels  morts?»  (Baruc
3,10-11).  Per  a  aquest  poble,  l’arribada  del
missatger  de  la  pau  significava  l’esperança
d’un renaiximent de les runes de la història, el
començament d’un futur prometedor.

Encara hui, el camí de la pau, que sant
Pau  VI  va  anomenar  amb  el  nou  nom  de
'desenvolupament  integral',  roman
desafortunadament allunyat de la vida real de
molts hòmens i dones i, per tant, de la família
humana, que està totalment interconnectada.
A pesar dels nombrosos esforços encaminats a
un  diàleg  constructiu  entre  les  nacions,  el
soroll ensordidor de les guerres i els conflictes
s’amplifica, mentre es propaguen malalties de
proporcions  pandèmiques,  s’agreugen  els
efectes del canvi climàtic i de la degradació del
medi ambient, empitjora la tragèdia de la fam i
la set, i seguix dominant un model econòmic
que es basa més en l’individualisme que en el
compartir solidari. Com en temps dels antics
profetes,  el  clamor  dels  pobres  i  de  la  terra
seguix alçant-se hui, implorant justícia i pau.

En cada època, la pau és tant un do que
ve  del  cel  com  el  fruit  d’un  compromís
compartit. Hi ha, en efecte, una “arquitectura”
de  la  pau,  en  què  intervenen  les  diverses
institucions  de  la  societat,  i  hi  ha  una
“artesania” de la pau que ens involucra a tots.
Tothom pot col·laborar en la construcció d’un
món més pacífic: partint del propi cor i de les
relacions  en  família,  la  societat  i  el  medi
ambient,  fins  a  les  relacions  entre   pobles  i
Estats.

Ací m’agradaria proposar tres camins
per a construir una pau duradora. En primer
lloc,  el  diàleg  entre  les  generacions,  com  a
base  per  a  la  realització  de  projectes
compartits.  En  segon  lloc,  l’educació,  com  a
factor  de  llibertat,  responsabilitat  i
desenvolupament. I, finalment, el treball per a
una plena realització  de la dignitat  humana.
Aquests tres elements són essencials per a «la

gestació  d’un  pacte  social»,  sense  el  qual  tot
projecte de pau és insubstancial.

Diàleg entre generacions per a construir la pau
En un món encara tenallat per les urpes de la
pandèmia,  que  ha  causat  massa  problemes,
«alguns miren de fugir de la realitat refugiant-
se  en  mons  privats,  i  altres  l’afronten  amb
violència  destructiva;  però,  entre  la
indiferència  egoista  i  la  protesta  violenta,
sempre hi ha una opció possible: el diàleg. El
diàleg entre les generacions».

Tot diàleg sincer, encara que no estiga
exempt  d’una  dialèctica  justa  i  positiva,
requerix  sempre  una  confiança  bàsica  entre
els  interlocutors.  Hem  de  recuperar  esta
confiança  mútua.  L’actual  crisi  sanitària  ha
augmentat  en tots la sensació de solitud i  el
replegament sobre un mateix. La solitud de les
persones  grans  va  acompanyada,  en  els
jóvens, d’un sentiment d’impotència i de falta
d’una  idea  comuna  de  futur.  Esta  crisi  és
dolorosa. Però també pot fer emergir el millor
de  les  persones.  De  fet,  durant  la  pandèmia
hem  vist  generosos  exemples  de  compassió,
col·laboració i solidaritat arreu del món.

Dialogar  significa  escoltar-se,
confrontar-se,  posar-se  d’acord  i  caminar
junts. Fomentar tot això entre les generacions
significa  llaurar  la  dura  i  estèril  terra  del
conflicte  i  l’exclusió  per  a  cultivar-hi  les
llavors  d’una  pau  duradora  i  compartida.
Encara  que  el  desenvolupament  tecnològic  i
econòmic haja dividit  sovint les generacions,
les crisis contemporànies revelen la urgència
que s’alien. D’una banda, els jóvens necessiten
l’experiència  existencial,  sapiencial  i
espiritual de la gent gran; de l’altra, els majors
necessita el suport, l’afecte, la creativitat i el
dinamisme dels jóvens.

Els grans reptes socials i els processos
de construcció de la pau no poden prescindir
del diàleg entre els dipositaris de la memòria
―els majors― i els continuadors de la història
―els jóvens―; tampoc poden prescindir de la
voluntat  de  cadascun de  nosaltres  de  donar
cabuda a  l’altre,  de no pretendre  ocupar  tot
l’escenari  perseguint  els  propis  interessos
immediats com si no hi hagués passat ni futur.
La  crisi  global  que  vivim  ens  mostra  que
l'encontre i  el  diàleg entre generacions  és la
força  propulsora  d’una política  sana,  que  no
s’acontenta  amb  administrar  la  situació
existent «amb pegats o solucions ràpides», sinó
que  s’oferix  com  a  forma  eminent  d’amor  a
l’altre,  a la recerca de projectes compartits  i
sostenibles. (continuarà)


