
EN LA MISSA FEM MEMÒRIA 
El diumenge dia 1, cap d'any, solemnitat
de  la  Mare  de  Déu,  de  José  Antonio
Canet; el divendres dia 6, festa de Reis i
solemnitat  d'Epifania,  d'Antoni F.  Mas
Alegre;  el  diumenge  dia  8,  festa  del
baptisme  de  Jesús,  del  pare  Pere
Riutort  Mestre;  el  dia  15,  segon
diumenge de durant l'any, fem memòria
de  Miquel  Àngel  Bisbal  Martínez; el
dia 22, tercer diumenge de durant l'any ,
del  prevere  Vicent  Alumbreros
Pantoja; i el dia 29, diumenge quart de
durant  l'any,  del  prevere  Vicent
Bengoetxea Myer.

 SAMBORI
El  Sambori  tancà  les  activitats  del
primer  trimestre  del  curs  2022-2023
amb una xocolatada a la qual assistiren
tots  els  alumnes  i  un  bon  nombre  de
voluntaris. Passades les festes de Nadal,
reprendrà les activitats el  dilluns 9 de
gener. 

ESPLAI PENTECOSTA
El nostre Esplai s'ha reunit els dissabtes
als locals de la parròquia Sant Cristòfol.
A  diferència  d'anys passats,  hi  ha  més
joves  d'ESO  que  infants  de  primària.
S'intenta fer un esplai més adaptat a les
seues  preferències  i  necessitats.  Les
reflexions   van  al  voltant  de  les
conegudes  com  obres  de  misericòrdia
corporals. Aquest primer trimestre hem
reflexionat sobre 'donar de menjar al qui
té  fam',  parlant  del  malbaratament
alimentari  i  de  les  iniciatives  com  els
menjadors  comunitaris,  els  bancs
d'aliments,  les aplicacions per evitar el
malbaratament etc ...  El dissabte 10 de
desembre  i  el  diumenge  11  uns  60
infants  i  una  vintena  de  monitors  van
fer  l'estada  trimestral  al  refugi  de
Pereroles (Morella). El matí de dissabte
el  van  passar  al  parc  d'aventura
Saltapins, on van dinar i, de vesprada,

van arribar  al  refugi  previst,  ara  molt
ben  condicionat  i  amb  una  bona
calefacció  perquè  feia  molt  de  fred.
Diumenge,  malgrat  la  pluja,  van  estar
ben entretinguts amb les activitats que
els van preparar els seus monitors.

COR PENTECOSTA
El Cor Pentecosta, actuà  el divendres 16
de  desembre  a  l'Aplec  de  Corals
organitzat  per  la  Coral  Polifònica  Sant
Pere. El diumenge dia 18 ho féu a les 12h
a la plaça Cardona Vives; i,  a les 19 h,
oferí  el concert de Nadal a la capella de
la Puríssima Sang.
 

HONOR PENTECOSTA 2022 
El  dia  4  de  desembre,  després  de  la
missa  de  les  Onze,  l'Associació  Josep
Climent  féu  donació  de  l'Honor
Pentecosta  2022  a  l'Associació
Ecumènica de Cristians pel Valencià en
un  acte  senzill  i  entranyable  que
terminà  amb  un  simpàtic  dinar
compartit  igualitàriament  per  una
vintena  de  membres  de  les  dos
associacions.

COMUNITAT DE MISSA D'ONZE
El  diumenge  15  de  gener  farem  la
segona  reflexió  del  curs  després  de  la
missa d'onze. 

ASSEMBLEA GENERAL 2023
El  diumenge 29 de gener,  a  les  12 del
matí, després de la missa d'onze a Santa
Maria,  tindrà  lloc  l'assemblea  general
ordinària  2023  de  l'Associació  Josep
Climent,  als  salons de la  parròquia  del
carrer  Pescadors,  19.  Hi  repassearem
les activitats dutes a terme l'any 2022 i
programarem les previstes per a 2023.

REVISTA PENTECOSTA 120
Per l'assemblea general ordinària del dia
29 de gener  tindrem a  punt  la  revista
PENTECOSTA 120, 'Any de gràcia 2022'
amb  un  resum  de  les  coses  que  hem
viscut aquest impactant any del Senyor
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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).  


