
EN LA MISSA FEM MEMÒRIA 
El  dia  5,  cinquè  diumenge  de  durant
l'any, de Alejando Garcia Guinot; el dia
12,  sisè  diumenge  de  durant  l'any,  de
Pedro  Rodríguez;  el  dia  19,  setè
diumenge de durant l'any, de Joan Flors
Bonet;  el  dia  26,  primer  diumenge  de
quaresma, de Josep Porcar Ivars.

MOR EL BON PAPA BENET XVI
El  darrer  dia  de  l'any  2022  moria  a
Roma el bon papa Benet XVI. Duia deu
anys retirat, després de la seua virtuosa
renúncia al pontificat. Des d'allí  ens ha
donat  un  bon  exemple,  com  a
eclesiàstic,  negant-se a participar en la
guerra  oberta  contra  el  bon  papa
Francesc.  D'ell  sempre  recordarem,
agraïts,  la  visita  a  Barcelona  per
consagrar  la  basílica  de  la  Sagrada
Família, per cert oficiada íntegrament en
català.  En  la  pàgina  de  darrere  d'esta
Missa d'Onze 146, de febrer de 2023, hi
trobareu  un  breu  comentari  sobre  la
seua  rica  biografia,  amb  dos  textos
especialment  significatius  del  seu
pensament sobre l'església i sobre la fe.

 SAMBORI
El Sambori ha représ l'activitat després
de les vacances de nadal. Els voluntaris
reuniren per tractar coses relacionades
amb  la  marxa  de  les  activitats.  Es
tornaran  a  fer  tallers  i  activitats
educatives  com  es  feen  abans  de  la
pandèmia.  També  es  van  reunir  els
pares  per  explicar-los  el  sentit  del
Sambori i demanar-ne la col·laboració.

ESPLAI PENTECOSTA
L'esplai  també  ha  représ  les  seues
activitats després de les vacances. Hem
tingut  l'alegria  de  la  incorporació  d'un
grup  infants  de  quart  de  primària.
Esperem  que  tinga  continuïtat.  El
dissabte 28, uns 30 infants i  joves van
anar  a  l'alqueria  dels  Alegre  a  collir
taronges per dur-les a l'alberg municipal.
En vam collir 9 basquets que a l'alberg
ens van agrair molt.

El  dissabte  4  d'aquest  mes  de
febrer han fet  la corresponent eixida a
Les  Santes,  i  els  majors  han  pujat  al
Bartolo. 

COR PENTECOSTA
El Cor Pentecosta segueix amb els seus
assajos preparant el concert de pasqua
(el diumenge 26 de març) amb l'alegria
de la incorporació de Carmen Beltran a
la corda de les contralts. Darrer5ament
han  pres  part  en  una  celebració
organitzada  pels  grups  d'Oració  i
d'Amistat  a  la  capella  del  sagrari  de
Santa Maria

CATEQUESI
El dissabte 28 de gener, 6 dels nostres
infants de catequesi acompanyats de la
seua  catequista,  Amparo,  participaren
en la Jornada de la Infància Missionera
a  Sogorb,  en  companyia  dels  altres
infants de la diòcesi que es preparen per
rebre la primera comunió. 

Lamentem  la  mort  de  Xavier
Bixquert  Montañés,  pare  de  Mar  que
participà  en  la  nostra  catequesi  i
prengué  la  comunió  el  novembre  de
2020.

COMUNITAT DE MISSA D'ONZE
El  diumenge  22  de  gener  vam  fer  la
reflexió mensual sobre el destí universal
dels  béns.  Com  sempre,  va  estar  molt
interessant, concorreguda i participada.

ASSEMBLEA GENERAL 2023
El diumenge 29 de gener,  a  les  12 del
matí, després de la missa d'onze a Santa
Maria,  tingué  lloc  l'assemblea  general
ordinària  2023  de  l'Associació  Josep
Climent,  als  salons de la  parròquia del
carrer Pescadors, 19. Hi repassàrem les
activitats  dutes  a  terme  l'any  2022  i
programàrem les previstes per a 2023.
En esta  mateixa  assemblea  vam poder
distribuir- el número 120, de la revista
Pentecosta, de final d'any, amb un resum
de les activitats dutes a terme aquests
darrers dotze mesos
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EL BON PAPA BENET XVI
D'aquest  ancià  venerable,  mort  als  95
anys en unes dependències de la ciutat
del Vaticà, se'n poden dir moltes coses.
Nosaltres en destacaríem quatre etapes:
la  primera,  la  de  jove  teòleg  (1951-
1981), promotor de la teologia del concili
II del Vaticà; d'esta etapa conservem el
seu llibre  Introducció al cristianisme. A
partir  ara,  però,  advertim  un  canvi
important  en la  seua actitud,  arran de
les revoltes del maig del 68, que l'obliga
a tancar-sei a empendre la lluita contra
les teories del relativisme imperant.

El  segon  moment  és  l'etapa
pastoral: nomenat arquebisbe de Munic i
cardenal (1977) i,  poc després,  amb el
papa  Joan  Pau  II,  prefecte  de  la
congregació  per  a  la  doctrina  de  la  fe
(l'antiga  Inquisició,  1981)  on  lluitarà,l
obretot,  contra  la  teologia  de
l'alliberament, a Llatinoamèrcia; i és ara
quan la 'seua' teologia esdevé l'oficial de
l'església de Joan Pau II. En esta etapa el
veem  enfrontar-se  amb  el  teòleg  Hans
Küng, i amb el bisbe Pere Casaldàliga.

La  tercera  etapa  és  la  del  seu
pontificat com a Benet XVI (2005-2013).
El problema que ara hi veu no és ja la
doctrina,  sinó la qüestio disciplinar, les
males  pràctiques  d'eclesiàstics,  la
pederàstia,  el  cas  del  bisbe  Marcial
Maciel, els escàndols del Vatileaks, i una
cúria vaticana plena d'infiltrats. Per tot
això, anuncia que deixa el pontificat.

I  ací  comença la  quart  i  darrera
etapa,  la de la seua reclusió voluntària
(2013-2022)  fins  a  la  seua  mort  el
darrer dia de l'any, 31 de desembre de
2022.

D'aquest sant baró i bon pastor de
l'Església,  sempre  ens  quedarà  la  seua
doctrina en les encícliques  Deus caritas
est (2006), Spe salvi (2007) i Caritas in
veritate(2009). D'ell sempre guardarem
memòria d'estes frases:  '...  no hi  ha la
intel·ligència  i  després  l'amor;  hi  ha
l'amor  ric  en  intel·ligència  i  la

intel·ligència  plena  d'amor ...'  D'ell
també  (Fe  i  futur)  ens  complau  de
reproduir aquest encertat article:
'De  l'església  de  hui,  n'eixirà  també,
ara, una església que ha perdut molt.
Es  farà  petita,  haurà  de  començar
completament  de  nou.  Ja  no  podrà
omplir  molts  dels  edificis  construïts
en  la  conjuntura  més  propícia.  En
minvar  el  nombre  dels  seus  adeptes,
perdrà molts dels seus privilegis en la
societat.

S'haurà de presenta ella mateixa
de forma molt més accentuada que fins
ara, com a comunitat voluntària, a la
qual només s'hi arriba per una decisió
lliure. Com a comunitat petita, haurà
de  necessitar,  de  manera  molt  més
accentuada,  la  iniciativa  dels  seus
membres particulars.

Coneixerà  també,  sens  dubte,
formes  ministerials  noves  i
consagrarà  sacerdots  cristians
provats  que  romandran  en  la  seua
professió:  en  moltes  comunitats
petites,  per  exemple  en  els  grups
socials homogenis, la pastoral normal
es  realitzarà  d'esta  forma.  Al  costat
d'això, el  sacerdot plenament dedicat
al ministeri com fins ara seguirà sent
indispensable.

Tornarà  a  trobar  el  seu  nucli
autèntic  en  la  fe  i  en  la  pregària,  i
tornarà  a  experimentar  els
sagraments com a culte diví, no com a
problema d'estructuració litúrgica.

Serà una església interioritzada,
sense reclamar-ne el mandat polític i
flirtejant tan poc amb l'esquerra com
amb la dreta.

Serà una situació difícil. Perquè
aquest  procés  de  cristal·lització  i
aclaració  li  costarà  moltes  forces
valuoses.  L'empobrirà,  la
transformarà  en  una  església  dels
petits. El procès serà tant més difícil
perquè hauran de suprimir-se tant la
tancada  parcialitat  sectària  com
l'obstinació jactanciosa. Podem predir



que  tot  això  necessitarà  temps.  El
procés haurà de ser llarg i penós.

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).  


