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INTENCIÓ DE LA MISSA
El dia 18,diumenge 25 de durant l'any,
per Rosalía Bádenas. El dia 25,
diumenge 26 de durant l'any, per Jesús
Sánchez.
EN LA MORT DE MN. JOAN LLIDÓ
Recordem ben especialment aquest
virtuós prevere que va presidir esta
parròquia, de 1999 a 2002. Per ell, la
parròquia universitària del Salvador,
que ell promogué, oferirà una missa; hi
cantarà el cor Pentecosta. Serà el dijous,
dia 22 de setembre, a les 20 h. El
diumenge següent, dia 25, també se
celebrarà una missa en la seua memòria
en la capella del Roser, nucli inicial de la
parròquia que ell serví amb tota
dedicació.
SAMBORI
El dimecres 14 de setembre va tindre
lloc la reunió de voluntaris per posar en
marxa el Sambori 22-23. Han fet la
preinscripció 44 infants i adolescents.
Esperem comptar amb el nombre
su>cient de voluntaris. Si alguna
persona
vol
apuntar-s'hi,
serà
benvinguda. Les sessions són, com en
anys anteriors, dilluns, dimarts i
dimecres de 17:30 a 19:00h. Tenim
alguns projectes diferents. Ja n'anirem
informant-vos.
COLÒNIA I CAMPAMENT 2022
Del 15 al 23 de juliol es va celebrar la
colònia i el campament AMUNT 22. Els
44 infants de primària van estar a
l’alberg La Roca Parda de Cinctorres; els
83 joves de secundària i batxillerat van
fer ruta des de les Useres i Costur >ns a
Cinctorres passant per Les Torrosselles,
Xodos,
Bena>gos,
Culla,
Ares
i
Vistabella. Al servei de la colònia i el
campament van estar 41 monitors,
gràcies al treball dels quals l’AMUNT 22
va ser una experiència que els assistents
no oblidaran.

setembre 2022
ESPLAI PENTECOSTA
El dissabte 3 de setembre, a l’alqueria
dels Alegre, es van reunir els monitors
per menjar una paella, fer l’avaluació del
campament i programar l’Esplai del nou
curs 22-23. Esperem que enguany ja
puga tornar la normalitat i poder reunirnos tots els dissabtes als locals de la
parròquia
de
Sant
Cristòfol.
L’experiència de l’any passat de fer una
eixida mensual oberta a tots els que hi
vulguen participar va ser positiva i
seguirem fent-les. Hem previst les
següents eixides: 5 de novembre a Les
Santes i el Bartolo, 17 i 18 de desembre
acampada en un alberg encara per
con>rmar, 21 de gener ruta per la
desembocadura del Millars, 4 de març
romeria a la Magdalena; 1 i 2 d’abril,
acampada de Pasqua en un càmping
sense con>rmar, i 20 de maig festa al
Pinar. Avisarem, per a estes eixides a
tots els que han assistit a l’AMUNT i els
que l’any passat van vindre a les
activitats. Si teniu algun infant
interessat, podeu donar-nos el correu
electrònic i els enviarem la informació.
CATEQUESI INFANTIL
El dimarts 20 de setembre començarà la
matriculació per a la catequesi
d’enguany. Tenim un grup de 3 xiquetes
i ja tenim notícies de la matriculació de
3 xiquets més. Esperem poder formar
un grup prou nombrós. Les sessions de
catequesi començaran a l’octubre amb el
mateix horari que els anys passats.
COR PENTECOSTA
Aquest estiu el Cor Pentecosta ha tornat
a cantar en la missa de la festa de Sant
Jaume el diumenge 31 de juliol. Ja ha
recomençat els assajos dimarts i
divendres. Enguany el nostre cor és
l’encarregat d’organitzar l’Aplec de
Corals que tindrà lloc el diumenge 30
d’octubre a l’Auditori municipal.

HA MORT MN. JOAN LLIDÓ
El primer dia d'agost d'enguany
moria santament, després d'una
llarga i dolorosa malaltia, a
l'hospital de la Magdalena, Mn.
Joan Llidó Herrero. Era ben
familiar als feligresos de Santa
Maria de Castelló, de la qual fon
rector els anys 1999-2002. D'ell
recordarem aquella predicació,
tan ben preparada, profunda,
senzilla, entenedora, afectiva. Mai
havíem sentit ni sentirem unes
homilies tan directament dirigides
al cor dels oients. Quan ell deixà
Santa Maria per preparar la
parròquia
universitària
del
Salvador, continuàrem mantenint
amb ell el contacte i l'estima. Ell
ens cridava a l'emotiva celebració
de la Creu cada divendres de
Dolors, i, darrerament, mentre fou
en esta parròquia, perquè hi
cantéssem en les celebracions dels
dijous i divendres sants. El dia 2
d'agost la parròquia d'Artana era
petita per encabir els preveres i
els >dels que assistiren a les seues
exèquies. El cor Pentecosta tingué
la satisfacció de dedicar-li els seus
darrers cants, juntament amb un
grup d'antics seminaristes, de la
seua etapa al seminari d'Alfara del
Patriarca. Doctor en teologia de les
religions, havia aprofundit en la
religiositat de la prehistòria de les
terres de Castelló. Encara tingué
temps per fer de missioner a
Safané, a l'actual estat de Bukina
Faso. Que repose dels seus treballs,
aquest admirable prevere, perquè
les seues obres l'acompanyen.

MOR MIKHAIL GORBATXOV
Aquest mes de setembre hem
acomiadat aquest home singular
en
l'actual
història
de
la
humanitat. Trencà la rigidesa de
l'antiga URSS per donar pas a la
llibertat dels pobles que vivien
sotmesos a una dictadura sense
sentit. Amb ell es trencava més
que el mur de Berlín. Sense
declarar-se creient, afavorí els
camins
del
progrès
de
la
humanitat. La indigna actual
dictadura de Rússia sent vergonya
del seu gloriós patrimoni i no l'ha
acompanyat en la seua digníssima
política, i per això, tampoc, no
l'acomiada en el seu gloriós sepeli.
Cal que nosaltres en fem ara l'elogi
perquè ha estat 'un dels homes
il·lustres que 'han guiat el poble
amb les seues decisions' (Siràcida
44, 1-4)
VINT-I-CINC ANYS DE LAYDI DI
Tots els mitjans de comunicació
s'han fer ressò de la seua mort, a
París, aquell fatídic 31 d'agost de
1997. No parlem d'una santa, però
sí d'una persona amb un per>l que
la feren pròxima i atractiva al seu
poble i al món sencer. Trencava els
vells rituals per acostar-se al poble
que se l'estimava. Enemiga de les
imposicions al seu altíssim càrrec,
féu
un saludable exercici de
llibertat personal, i, compromesa
amb els darrers de la societat,
afavorí moltes causes nobles. El
nostre Senyor potser li ha fet un
lloquet, al seu costat, a la glòria.

