L ’Afegitó
12 de Juny de 2022— SANTISSIMA TRINITAT

Els 18 llibres dels PROFETES recullen els missatges, les denúncies, les prediccions d’aquells que
parlaven en nom de Déu al poble d’Israel.

HORARIS


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

 DESPATX PARROQUIAL

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
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

MOVIMENT PARROQUIAL
BENVINGUDA ALS BATEJATS
04·06·22
 Mayara Escot Guimerà
Pares: Adrián i Mònica
Padrins: Ivan i Gemma
 Elsa Amaro Hinojosa
Pares: José-Manuel i Araceli
Padrins: José-Ramón i Alicia
05·06·22
 Arnau Arriaga Llama
Pares: Leonardo i Laura
Padrins: Lucía-Ana i Francisco-Alberto

PRIMERES COMUNIONS - 05·06·22
 Alex Arriaga Llama
 Diego Bello Álvarez
 Aaron Bravo Antolínez
 Ariana Expósito López
 Joel Gómez García
 Savio Marinho Guzmán
 Aitana Quintanilla Jordana
 Izan Quintero Ribera
 Astrid-Telecila Petersson Gómez
MATRIMONIS A STA CRISTINA
03·06·22
 Luís-Javier Pirretas Guardiola
amb Judith Recasens Roca
04·06·22
 Marc Ribera Moreno
amb Mariona Arpí Oriol
 Salvador Bonada Julià
amb Pilar-Elena Noguera Tallada
PREGUEM PELS GERMANS DIFUNTS
 Maria Àngeles Ramírez Bezares
de 92 anys
+ 06·06·22
 Salvador Ferrer Pujol
de 56 anys
+ 08·06·22
SUFRAGIS I INTENCIONS
Dissabte, 11 :
19:30 PELS DIFUNTS DE LA SETMANA
També per: Joan Marquez Ventura
Diumenge, 12 :
11:00 Joan Marquez Ventura (1er.aniversari)
Cristina Fàbregas Castells, Francisco Tarrats
Gna. Carmen Garvin,
missionera de Jesús, Maria i Josep.
19:30 Intencions de la Parròquia
Dimarts, 14:

19:00 Paquita Pairó Solà -aniv. -

Dimecres, 15: 19:00 Intencions de la Parròquia
Dijous, 16:

19:00 Intencions de la Parròquia

Divendres, 17: 19:00 Intencions de la Parròquia

ADVERTIMENTS I NOTIFICACIONS
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 16·06·22 l’interpretarà JOSEP SOTO I IGNAS SESTAKOVAS. S’hi accedeix per 10 € adquirint el tiquet a l’entrada de l’església,
a partir de les 20h.
PRIMERES COMUNIONS - El proper diumenge 19·06·22, a les 12:00, es celebrarà la trobada conjunta
de la mainada amb les seves famílies que ha celebrat la primera comunió a la nostra parròquia. També hi
participaran els nens i nenes i les famílies la celebren que han participat al primer curs de catequesi.
CORPUS CHRISTI - Es celebra el proper diumenge 19·06·22. A les 18’30 hi haurà exposició i adoració
del Santíssim Sagrament i pregària de Vespres. Hi estem convidats.
DIA DE CARITAS: SOM EL QUÈ DONEM - En ocasió del Corpus Christi, a les misses del proper cap
de setmana hi ha la COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA a favor de Caritas. Procurem participar-hi amb
responsabilitat i amb generositat.

CONSUETA PARROQUIAL - S. XVI / XVII ( 1592 / 1628) (VI)
JUNY
2– ST. ELM o ERASME - De colent, per consuetud, diu-se ofici solemne en son propi
altar. Fan i paguen la festa la gent de mar. Tenen confraria decretada conforme los llibres i
ordinacions. A l’ofici fan lo ciri i porten amb professó ordinària per la dita confraria i
obrers d’aquella. Solen pagar completes, tèrcia i vespres Ofereixen amb lo reliquiari.
16 - ST. QUIRZE I STA. JULITA, mare i fill, màrtirs - Avui se va amb professó a la
sua capella. Ja allà se diu lo ofici cantat. A la tornada porten a la Iglesia major lo ciri dels
fadrins pagesos. És costum anar-hi després a dir vespres cantades quan s’esdevé en diumenge, i no s’hi va amb professó fins a les vespres.
24 - NATIVITAT DE SANT JOAN - De manament. Avui se va amb professó al castell i
allí se diu la missa conventual cantada. Si ve en diumenge o el dia de Corpus no s’hi va
amb professó i només s’hi va a dir missa baixa. En altres dies si va amb professó al dematí
i allí s’hi diu la missa matinal cantada.
29 - SANT PERE - De manament. És costum anar sens professó a la capella de St. Pere
del Bosc a dir allí una missa conventual cantada amb sermó i tèrcia aprés, i així se diuen
les vespres cantades i, lo dia abans, completes. Fan los pescadors la festa i ciri, i obrers
nous, ans de vespres, se porta lo ciri de St. Pere a la Iglesia major amb professó que fan fer
los pescadors i paguen al rector. Però si los obrers no volen pagar los oficis, no hi ha costum sinó de dir allí en St. Pere del Bosc una misa gentada.
NOTA - Lo diumenge abans de Corpus se ha de fer la aplega del ciri pel Stm. Sagrament i
candeles i ciri per la lluminària de l’adoració. La professó de Corpus gran va rodant tota la
vila fins a la part de la Carbonera, En lo cap de la octava, aprés de vespres, se fa professó
per lo carrer del Hospital davant la rectoria, i per lo carrer dels Cavallers i torna per lo carrer del Ferrer.

