
FEM MEMÒRIA EN LA MISSA 
El  dia  4,  segon  diumenge  d'advent,  de
Francesc  Vicent  Doménec;  el  dia  8,
solemnitat de la Immaculada concepció
de  la  verge  Maria,  de  José  Joaquín
Benassar;  el  dia  11,  tercer  diumenge
d'advent,  de Maria  Angels  Curselles
Fusalba; el  dia  18,  quart  diumenge  de
Crist rei de l'univers, de Antoni lonreç
Alegre; i el dia 25, solemnitat de nadal,
de Josep Batalla.

 SAMBORI
El Sambori continua les seues activitats.
Aquest  mes  hi  ha  dos  infants  més  que
s'han integrat molt bé al grup. Comptem
amb  un  nombre  considerable  de
voluntaris als quals agraïm la seua tasca
gratuïta i compromesa.
Aquest  mes  de  desembre  pretenem
continuar amb els tallers que vam haver
de  suspendre  durant  la  pandèmia.
Intentarem fer taller de manualitats per
decorar  l'espai  i  taller  de  cuina  que
demanen els infants.

ESPLAI PENTECOSTA
El  dissabte  5  de  novembre  van
començar les activitats de l'Esplai amb
una  eixida  al  Millars.  Els  itinerants
començaren  la  marxa  a  la
desembocadura del riu i caminaren fins
al  termet de Vila-real.  Els  més menuts
van  esmorzar  a  l'ermita  de  Santa
Quitèria des d'on van anar vora riu fins a
l'ermita  de la  Marededéu de Gràcia  on
van esperar  els  majors  per  dinar  i  fer
activitats programades pels monitors. I
anaren  65  infants  i  25  monitors.  El
dissabte 12 van començar les reunions
setmanals,  de  16:30  a  19:00  de  la
vesprada. El primer dia van ser uns 30
infants  i  molts  monitors.  A  diferència
d'anys  anteriors  hi  ha  un  nombre
considerable  d'itinerants.  L'Esplai  està
obert a les noves incorporacions, només
cal  acudir  qualsevol  dissabte  als  locals
de la parròquia San Cristòfol.

COR PENTECOSTA
El  Cor  Pentecosta  actuarà,  aquest  mes
de  desembre  a  l'Aplec  de  Corals
organitzat  per  la  Coral  Polifònica  Sant
Pere, el divendres dia 16, a les 19 h. Hoi f
arà també, el diumenge dia 18,; i, a les 
19  h,  oferirà  el  concert  de  Nadal  a  la
capella  de  la  Sang a  migdia  a  la  plaça
Major després de la missa de les onze
 

HONOR PENTECOSTA 2022 
El  dia  4 de desembre,  segon diumenge
d'advent, després de la missa de les 11,
hi  haurà  la  concessió  de  l'Honor
Pentecosta  2022  a  l'Associació
Ecumènica de Cristians pel Valencià; els
seus socis vindran a posta de València a
compartir amb nosaltres la missa, l'acte
i el dinar de després. 

COMUNITAT DE MISSA D'ONZE
El  diumenge  20  de  novembre
començàrem les reunions mensuals. En
esta  primera  reunió  vam  fer  una
aproximació  a  la  Doctrina  Social  de
l'Església. El tema havia estat molt ben
preparat  per  Anna  Sánchez.  Hi
assistiren  més  de  20  persones  que
participaren en un col·loqui que resultà
molt  interessant.  Després  de  la  reunió
deu  dels  nostres  van  compartir  un
magnífic  dinar  a  l'alqueria  amb  bon
temps  i  una excel·lent  companyia.  Una
experiència  a  repetir.  La  pròxima
reunió, la deixem per al mes de gener.

REVISTA PENTECOSTA
Tenim  disponible  el  núm.  119  de
Pentecosta  segles  XVIII  i  XIX,
corresponent al tercer trimestre de l'any
i  preparem  el  darrer  número  de  l'any,
120  any  de  gràcia  2022 pel  quart
trimestre,  que  tindrem  a  punt  per  a
l'assembldea general  ordinària  del  mes
de  gener.  A  banda  comptem  amb  els
números sobre la litúrgia de la paraula
dels cicles A. B i C, 97, 98 i 99 i, també,
el  numero 89 dedicat  a  la  memòria  de
Mn. Joan Ramon Herrero Llidó.
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EL CICLE O TEMPS DE NADAL
Per  explicar  el  sentit  d'aquest  temps
sagrat  de  la  litúrgia  catòlica,  ens
servirem, sobretot, de la carta apostòlica
motu proprio del  papa sant Pau VI pel
qual aprovava les normes universals de
l'any  litúrgic  i  el  nou  calendari  romà
general, de 14 de febrer de 1969. 

D'aquest  document  extraurem
alguns  paràgrafs  referits  al  temps
litúrgic  que  té  lloc  després  de  la
celebració anual del misteri pasqual  que
té  continuïtat  en  el  llarg  temps  que  el
segueix  (els  33  diumenges  de  durant
l'any,  amb  color  verd  als  ornaments
litúrgics),  i  que  té  com  a  objecte  la
celebració del la memòria del naixement
del  Senyor  i  la  de  les  seues  primers
manifestacions.

El temps de nadal té dos moments:
el preparatori o temps d'advent (quatre
diumenges)  i  el  temps  de  nadal
pròpiament dit que va del dia de Nadal al
diumenge després de la festa d'Epifania
(o dels Reis), amb la festa del baptisme
del  Senyor.  Nadal  és  tan  important
litúrgicament  que  té  la  seua  octava  (o
huitava)  que  inclouen  les  festes
tradicionals  de  sant  Esteve,  sant  Joan
apostol i els sants Innocents.

El  temps  d'advent  (amb  els  seus
quatre diumenges) té una doble índole:
és el temps de preparació per al nadal,
solemnitat  que  commemora  el  primer
adveniment o vinguda del fill de Déu als
homes; i és, també, el temps que fa que,
per  esta  mateixa  commemoració  o
record,  els  esperits  adrecen  la  seua
atenció  a  esperar  el  segon  adveniment
de Crist a la fi dels temps. Per estes dos
raons,  l'advent  es  presenta  talment  un
temps d'una expectació piadosa i alegre.

Dins  del  temps  pereparatori  del
nadal, o advent, hi ha set dies especials,
del  17  al  24  de  desembre,  dedicats  a
preparar més intensament el Nadal. Ens
és particularment simpàtica la recitació,
aquests dies, de les famoses antìfones de
la  O,  belles  composicions  poètiques,
carregades  de  profunditat  teològica  i
mística  piadosa,  referides  als  diversos

títols  que tindrà l'infant  que naixerà,  i
que ens complau de reproduir ací:

dia  17:  Oh  saviesa  de  l'Altíssim,
que abasteu totes les coses i les disposeu
convenientment  i  amb  bondat,  veniu  a
ensenyar-nos el camí de la prudència.

Dia 18: Oh senyor, cap de la casa
d'Israel, que us apareguéreu a Moisès en
l'esbarzer flamejant i li donàreu la llei al
Sinaí, veniu a redimir-nos amb el poder
del vostre braç.

Dia 19: Oh rebrot de Jessè, que us
alceu com a bandera dels pobles, davant
vostre els reis emmudiran i les nacions
pregaran;  veniu  a  alliberar-nos,  no
tardeu més.

Dia 20: Oh clau de David i ceptre
de  la  casa  d'Israel:  si  obriu,  ningú  no
tancarà; si tanqueu, ningú no pot obrir;
veniu traeu de la  presó els encadenats
que viuen a la fosca i a les ombres de la
mort.

Dia 21: Oh Orient, esplendor de la
llum  eterna  i  sol  de  justícia,  veniu,
il·lumineu els qui viuen a la fosca, al país
tenebrós.

Dia  22:  Oh  rei  i  desitjat  de  les
nacions, pedra angular que de dos pobles
n'heu fet un, veniu a salvar l'home que
vàreu formar del fang.

Dia  23:  Oh  Emmanuel,  rei  i
legislador  nostre,  esperança  i  salvació
de  les  nacions,  veniu  a  salvar-nos,
Senyor, Déu nostre.

Pels que ens acollim al patronatge
de  Josep  Climent,  fill  de  Castelló,  el
primer  diumenge  d'advent  té  unes
connotacions  ben  especials.  El  primer
diumenge d'advent, dia 27 de novembre
de 1766, prenia possessió com a bisbe de
la  diòcesi  de  Barcelona,  en  què  digué
que,  com  a  valencià,  se  sentia
especialment  vinculat amb els catalans
que havien vingut a alliberarar-los dels
musulmans.  Casualment,  el  diumenge
primer d'advent, dia 27 de novembre de
1781,  moria  santament  a  sa  casa
(futura  Casa  dels  Orfes)  a  la  ciutat  de
Castelló.  El  seu  cos  fon  soterrat  a  la
capella  del  convent  de  les  mares
clarisses  (a  l'actual  plaça  de  Santa
Clara).  


