
INTENCIÓ DE LA MISSA 
El dia 3,  cinquè diumenge de quaresma,
pels  difunts de la família Gual-Garcia;
el  dia  10,   diumenge  de  Rams,  pels
difunts de la família Sanaüja-Gozalbo;
el  dia  17,  solemnitat  de  pasqua,  per
Concepció Betí Beltran; el dia 24, segon
diumenge de pasqua, per  Vicent Pérez
Balaguer 
 

SAMBORI
Els  infants  i  voluntaris  del  Sambori
segueixen  amb  les  seues  activitats.  El
dimecres  16  de  març  van  celebrar
l'arribada de les festes de la Magdalena
amb un porrat i música festera. Aquest
mes d'abril, en que es celebra el dia del
llibre,  se'ls  regalarà  algun  llibre  i  es
faran activitats al voltant de la lectura.
El dimecres 13 d'abril  farem mones de
pasqua i una petita festa.

ESPLAI PENTECOSTA
El  dissabte  12  de  març  70  infants  de
l'esplai feren la seua particular romeria
a  la  Magdalena,  amb  bon  temps,  com
sempre.  Vam  poder  visitar  l'ermita,
acompanyats  per  un  guia,  i  el  Castell
Vell.  Vam  tindre  temps  per  fer  una
reflexió,  per  cantar  i,  sobretot,  per
xarrar i jugar.

El dissabte 9 i diumenge 10 d'abril
ja tenim programada una eixida de cap
de setmana a l'alberg de la 'Font lluny' a
la Pobla de Benifassà. Esperem comptar
amb un bon nombre d'infants i monitors.

CATEQUESI
Durant  la  quaresma  els  infants  que  es
preparen  per  a  la  primera  comunió  ja
prenen part en la totalitat de la missa.
Després  del  parèntesi  dels  dos
diumenges  de  festes  segueixen
preparant-se  per  a  la  celebració  de  la
seua  primera  comunió,  que  enguany
tindrà lloc el diumenge 8 de maig.

PAELLA A L'ALQUERIA 
El diumenge de la Magdalena dia 20 de
març, malgrat el mal temps i l'amenaça 
de pluja ens trobàrem 14 persones  per
gaudir  d'una  paella  boníssima.  Alguns
férem  la  tornada  de  la  romeria  fins  a
Castelló.

Seguint  la  tradició  dels  últims
anys,  el  diumenge  de  pasqua,  dia  17
d'abril,  esperem retrobar-nos per fer la
nostra paella de pasqua.

COR PENTECOSTA
El Cor Pentecosta ha cantat durant tota
una  setmana,  del  28  de  març  a  l'1
d'abril, el Quinari a la capella de la Sang;
el  diumenge  dia  3  d'abril,  a  les  19  h,
ofereix  el  concert  de  pasqua  a  la
parròquia  de  la  santíssima  Trinitat;  el
divendres  de  Dolors,  dia  8  d'abril,
cantarà a la parròquia del Salvador en la
celebració de la Creu, a les 22 h; també
ho farà als oficis de la setmana Santa, a
la parròquia cocatedral de Santa Maria,
el dies 10, diumenge de Rams, a les 11 i
les 12 h; el dia 14, dijous Sant, a les 20
h; el dia 15, divendres Sant, a les 17 h, i,
després, a la processó del sant Soterrar
pels carrers de la ciutat; finalment, la nit
del  dia  16,  dissabte  Sant,  en  la
celebració de la vetla pasqual, a les 20 h,
en la mateixa parròquia.

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  per  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,  els  pròxims  diumenges,  al
començament,  amb  el  cant  del   cànon
'Dona  nobis  pacem'.  I  així  seguirem
mentre dure el malson d'esta guerra.
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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC EN LA
JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (i 3)

Molts  d’aquells  que  desenvolupen  serveis
essencials es mantenen encara més ocults a
la consciència pública i política; la instrucció
a distància ha provocat en molts casos una
regressió en l’aprenentatge i els programes
educatius.  Així  mateix,  els  jóvens  que
s’incorporen  al  mercat  professional  i  els
adults  que  han  caigut  en  la  desocupació
afronten  actualment  perspectives
dramàtiques.  L’impacte  de  la  crisi  sobre
l’economia  informal,  que  sovint  afecta  els
treballadors  migrants,  ha  estat
particularment  devastador.  A  molts  d’ells
les lleis nacionals no els reconeixen, com si
no  existissen.  Tant  ells  com  les  seues
famílies viuen en condicions molt precàries,
exposats  a  diverses  formes  d’esclavitud  i
privats d’un sistema d’assistència social que
els  protegisca.  A  això  s’agrega  que
actualment  només  un  terç  de  la  població
mundial  en  edat  laboral  comptga  amb  un
sistema de seguretat social, o pot beneficiar-
se’n  només  de  manera  restringida.  La
violència  i  la  criminalitat  organitzada
augmenten  en  molts  països,  sufoquen  la
llibertat  i  la  dignitat  de  les  persones,
enverinen  l’economia  i  impedixen  que  es
fomente  el  bé  comú.  La  resposta  a  esta
situació  només  vindrà  d’una  oferta  més
gran d'oportunitats de treball digne.

El treball, en efecte, és la base sobre
la qual es construïxen en tota comunitat la
justícia i  la solidaritat. Per això, «no ha de
buscar-se  que  el  progrés  tecnològic
reemplace cada vegada més el treball humà,
que amb això la  humanitat  es  faria mal  a
ella  mateixa.  El  treball  és  una  necessitat,
part del sentit de la vida en esta terra, camí
de maduració, de desenvolupament humà i
de  realització  personal».  Hem  d’unir  les
idees i els esforços per a crear les condicions
i  inventar  solucions,  per  tal  que  tot  ser
humà  en  edat  de  treballar  tinga
l’oportunitat de contribuir amb el seu propi
treball a la vida de la família i de la societat.

És  més  urgent  que  mai  que  es
promoguen  arreu  del  món  condicions
laborals  decents  i  dignes,  orientades  al  bé
comú i a la cura de la creació. Cal assegurar 

i  sostenir  la  llibertat  de  les  iniciatives
empresarials i, alhora, impulsar una 
responsabilitat social renovada, per tal que
el benefici no siga l’únic principi rector.

En  esta  perspectiva  cal  estimular,
acollir i sostindre les iniciatives que insten
les empreses al respecte dels drets humans
fonamentals  de  les  treballadores  i  els
treballadors, sensibilitzant en este sentit no
només  les  institucions,  sinó  també  els
consumidors, la societat civil i les realitats
empresarials.  Estes  darreres,  com  més
conscients són de la seua funció social, més
es  convertixen  en  llocs  on  s’exercita  la
dignitat humana, participant així alhora en
la construcció de la pau. En aquest aspecte
la  política  està  cridada  a  exercir  un  rol
actiu,  promovent un just  equilibri  entre la
llibertat econòmica i la justícia social. I tots
aquells  que  actuen  en  aquest  camp,
començant  pels  treballadors  i  els
empresaris  catòlics,  poden  trobar
orientacions segures en la doctrina social de
l’Església.

Benvolguts  germans  i  germanes:
mentre  intentem  unir  els  esforços  per  a
eixir de la pandèmia, voldria renovar el meu
agraïment a tots els qui s’han compromés i
continuen  dedicant-se  amb  generositat  i
responsabilitat  a  garantir  la  instrucció,  la
seguretat i la tutela dels drets, per a oferir
l’atenció  mèdica,  per  a  facilitar  la  trobada
entre familiars i malalts, per a brindar ajuda
econòmica  a  les  persones  indigents  o  que
han  perdut  el  treball.  Assegure  el  meu
record en la pregària per totes les víctimes i
les seues famílies.

Faig una crida als governants i a tots
els  qui  tenen  responsabilitats  polítiques  i
socials,  als  pastors  i  als  animadors  de  les
comunitats eclesials, així com també a tots
els hòmens i dones de bona voluntat per tal
que continuem avançant junts amb valentia
i  creativitat  per  aquests  tres  camins:  el
diàleg entre les generacions, l’educació i el
treball.  Que  siguen  cada  vegada  més
nombrosos  els  qui,  sense  fer  soroll,  amb
humilitat i  perseverança, es convertisquen
cada dia en artesans de pau. I que sempre
els precedisca i acompanye la benedicció del
Déu de la pau. 

+ Francesc




