L ’Afegitó
05 de Juny de 2022—Diumenge de PENTECOSTA
Són els llibres HISTÒRICS: JOSUÉ, JUTGES, RUT, I i
II SAMUEL, I i II REIS, I i II CRÒNIQUES, ESDRES, NEHEMIES, I i II MACABEUS.
HORARIS

MOVIMENT PARROQUIAL



MISSES A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
Feiners: de dimarts a divendres, l9:00
Dissabte :
19:30
Diumenge: 11:00 i 19:30



CONFESSIONS
Fins 15 minuts abans de les misses



ROSARI - diumenge, 18:45
- de dilluns a divendres, 18:00

MATRIMONI A STA. CRISTINA 28·05·22
 Joan Antoni López Pujol i
Gemma Romagós Planas

 DESPATX PARROQUIAL

PREGUEM PELS GERMANS DIFUNTS
 Pere Enrich Gascons
de 71 anys + 30·05·22
 Jaume Garrido Martínez
de 76 anys + 01·06·22

Dimarts i dimecres:
vespre, de 19’30 a 20’30
Dimecres i dijous: matí, d’11:00 a 13:00
Correu electrònic:
parroquialloret@gmail.com
Telèfon: 972 36 64 90

SUFRAGIS I INTENCIONS
Dissabte, 4:
19:30
PELS DIFUNTS DE LA SETMNA

Donatius per la Parròquia:
ES95 2100 8137 8923 0010 0087
indicant PARRÒQUIA LLORET.
 CÀRITAS - Tel. 872 201 002

BOTIGA DE ROBA— Horari
Dilluns, dimecres i divendres, 09:00 a 13:00
Dijous, de 10:00 a 1300
Dimarts i dijous, de 16:30 a 19:00
Donatius per Caritas
ES74 2100 3720 1822 0018 2576
Indicant CARITAS PARROQUIAL

PRIMERES COMUNIONS - 28·05·22
 Javier García Foltynski
 Unai Palacín Arce
 Olivier Pastuszak
 Juan-Diego Quintero Aguirre
 Santiago-Jaroslav Varela Flórez

Diumenge, 5 :
11:00 Germanes Bosch Utset:
Pepita, Carmen, Cristina i Teresita
19:30

intencions de la Parròquia

Dimarts, 7:
19:00
Difunts Marquès Domènech
Dimecres, 8:

19:00 - intencions de la Parròquia

Dijous, 9:

19:00 - intencions de la Parròquia

Divendres, 10: 19:00 - intencions de la Parròquia

Jesús alenà damunt d’ells i els
digué: “Rebeu l’Esperit Sant. A tots
aquells a qui perdonareu els pecats, els
quedaran perdonats, però mentre no els
perdoneu, quedaran sense perdó”. Jo, 19-

ADVERTIMENTS I NOTIFICACIONS


PRIMERES COMUNIONS - Aquest diumenge 05·06·22, la celebren 1 nena i 3 nens, a les 11:00; a
les 12:00, la celebren 3 nens i 2 nenes. Aquests dos grups són els darrers que l’hauran celebrat aquest
curs: 29 en total, 9 nenes i 20 nens.



MISSA SOLEMNE - En ocasió de la Pentecosta, el Cor Alba de Prima acompanyarà la celebració
de la missa de les 11:00 d’aquest diumenge 05·06·22.



CONCERT DE PIANO - Cada dimarts, aquest juny, a les 21:00, concert de piano a l’església parroquial interpretat per la pianista canadenca ALYA BAEVSKY. Aquest 07·06·22 interpretarà un repertori que es repetirà el 21:06:22; i el repertori del 14:06:22, es repetirà el 28:06:22. S’hi podrà accedir
adquirint el tiquet a l’entrada de l’església.



CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA - Cada dijous a les 21:00. Aquest 09·06·22 l’interpretarà TONO BLASI. S’hi accedeix per 10 € adquirint el tiquet a l’entrada de l’església, a partir de les
20h.

CONSUETA PARROQUIAL - S. XVI / XVII ( 1592 / 1628) (V)
MAIG
3 - INVENCIÓ DE LA VERA CREU - Avui se va en professó a S. Joan del Castell i allí
se diu missa baixa conventual (missa resada) Aprés ixen a fer la benedicció del terme al
lloc acostumat a on està una taula per los obreres amb ses tovalles netes, aparellada per posar la Vera Creu, i es fa la benedicció, ut sub ordinario. De allí enllà comencen les professons cada diumenge aprés de tèrcia per la vila fins a Santa Creu de Setembre (14 set.) per
los fruits de la terra fent estació a l’Hospital i a la Creu, si no hi ha just impediment en algun diumenge.. I cada dia se toca al migdia com ser dirà a la fin del present llibre.
SEGON DIUMENGE DE MAIG - En aquest mes la professó del Roser no se ha de fer lo
primer diumenge perquè és costum en la present parròquia fer-se sempre lo segon diumenge de maig en lo qual dia fan los rodolins los obreres nous i de la Confraria del Roser, i les
obreres, i lo ciri i la festa del Roser, segons les ordinacions del llibre de la confraria. Es diu
missa conventual en lo altar del Roser. La professó fa la volta del Corpus amb lo tabernacle i tàlem i amb solemnitat. L’altre, del Sm. Sagrament, se fa com les altres.
11 - SANT PONS - Avui, en lo altar de S. Antoni, a on són les dues imatges de S. Pons,
màrtir de Crist, de bulto, i de S. Pons, bisbe i màrtir, pintada, al peu se diu missa cantada o
baixa. Però per amor que lo poble casi tota la festa es va dir cantada. S’oferirà amb lo reliquiari, doncs hi ha relíquia.
DILLUNS DE PENTECOSTA - En la segona festa de Cincogèssima, lo dilluns, se diu lo
ofici en lo altar de Na. Sa. Antiga per causa que es fan los nou pabordes i es fan los ciris i a
l’endemà un cantar de morts amb vespres, matines i laudes per tots los confrares. Paguen
los pabordes vells que ixen. Hi ha professó solemne seguint lo camí de les professons dominicals. Tot se paga de la confraria seguint les ordinacions de son llibre. A l’endemà, lo
dimarts, que és la tercera festa, se fa un cantar general solemne, amb diaca i sots-diaca,
matines, vespres i laudes de morts. Paguen dels béns de la Confraria per tots los confrares.
Diu-se la missa major perquè la missa matinal és lo ofici cantat ordinari. Ofereixen tots los
confrares i confraresses que hi són.

