
L ’Afegitó  

  15 de gener de 2023 - Diumenge II DURANT L ’ ANY 

   A la capella del Santíssim s’hi venera una petita 
imatge de la Mare de Déu de Montserrat procedent 
d’un taller d’imatges religioses.  

MOVIMENT PARROQUIAL 
 
PREGUEM PELS  GERMANS  DIFUNTS 
 Francisca Aguirre Álvarez  
 de 82 anys  + 11·01·23  
 Elisa Marchal Garrido  
 de 91 anys  + 12·01·23  
 
SUFRAGIS I INTENCIONS 
 
Dissabte,  14: 
  19:00 PELS DIFUNTS DE LA SETMANA  
             També per: 
 Miguel Angel Molina Arriero (1er.aniversari) 
  
Diumenge,  15: 
 11:00 Rosario Barbero Sánchez, Josep Bernat 
 Montero, Antonio Alsina Parés,  Míriam 
 Bonet, Fina Juanhuix, Domingo Bonet.  
  
 19:00 Gisberto-Antonio Krabbe Solans,  
 Antonio Alsina Parés,      
 
Dimarts, 17:  
 19:00  Mariona Carbonell Mas (21è. aniversari) 
 
Dimecres, 18:    19:00 Intencions de la Parròquia  
 
Dijous, 19:    19:00  Intencions de la Parròquia   
 
Divendres, 20:  19:00  Josep Bernat Montero 
 
 

HORARIS  
 
  MISSES A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 
 Feiners, de dimarts a divendres: 19:00  
 Dissabte : 19:00 
 Diumenge:   11:00  i   19:00 
  
 CONFESSIONS  
 Fins 15 minuts abans de les misses 
 
 ROSARI    -  diumenge, 18:15  
  -  de dilluns a divendres, 18:00  
 
 DESPATX PARROQUIAL 
 Dimarts i dimecres:   
 vespre, de 19’30 a 20’30  (cita prèvia)  
 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 
 Indicant CARITAS PARROQUIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Butlletí Parroquial  

Joan Baptista, quan veié que se li apropava 
Jesús, digué: “Mireu l’anyell de Déu, que 

pren damunt seu el pecat del món”. I enca-
ra Joan testificà: “He vist que l’Esperit bai-
xava del cel com un colom i es posava da-
munt d’ell... Jo ho he vist i dono testimoni 
que aquest és el Fill de Déu”  Jo, 2,, 1-1212.  
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AGENDA I NOTIFICACIONS  
 
 CONSELL PARROQUIAL - Es convoca reunió pel proper dijous 19·01·23 per reflexionar sobre la 

vida parroquial del trimestre que es comença.  
 
 SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS– S’inicia el proper dimecres 

18·01·23 i acabarà el 25·01·23. A més de la pregària personal, a la missa parroquial s’hi pregarà espe-
cialment a la missa vespertina (19:00). Enguany el lema està inspirat en el text del profeta Isaïes (cap. 
1, verset 17): APRENEU A FER EL BÉ, BUSQUEU LA JUSTÍCIA.  

 
 BENEDICCIÓ DELS ANIMALS - El proper diumenge 22·01·23, a les 12:00, a la plaça de l’Es-

glésia, es beneiran els animals de companyia donant gràcies a Déu.  
 
 DONACIÓ DE SANG - Podeu participar-hi el proper dijous 19·01·23 al Centre Cívic El Rieral (de 

16:00 a 21:00) o bé el divendres 20·01·23 al Teatre Municipal (de 10:00 a 14:00). Si teniu entre 18 i 
70 anys, és bo que hi participeu mostrant així un gest de solidaritat i de caritat.  

CATEQUESI  
  
 2n any PRIMERA COMUNIÓ – Aquest diumenge 15·01·23, a partir de les 11:00, als locals parro-

quials (Erol), reunió per treballar el tema corresponent de catequesi d’aquest mes de gener.  
 
 1r any PRIMERA COMUNIÓ – El proper diumenge 22·01·23, a partir de les 11:00, als locals parro-

quials (Erol), reunió per treballar el tema corresponent de catequesi d’aquest mes de gener.  
 
 PREPARACIÓ CONFIRMACIÓ  
  - PRIMER ANY: Nois i noies a, partir de 5è de primària i ESO. També  ADULTS. Catequesi per 
 grup de WhatsApp i participació mensual a la missa de les famílies de les 12:00, la propera el  
 diumenge   29·01·23 a partir de les 11:30. INSCRIPCIONS: 972 36 64 90 o bé a  
 parroquialloret@gmail.com.   
 - SEGON ANY: Els nois i noies més grans (i pares) que ja van iniciar la seva preparació el curs 
 passat, seguirem trobant-nos  a la missa vespertina de cada diumenge, a les 19:00.  

EVANGELI SEGONS SANT MATEU (1)  
 
 A les misses dels diumenges d’aquest any (CICLE A) s’aniran llegint, gairebé de forma continua-
da, fragments de l’evangeli de sant Mateu. Per això anirà bé fer una introducció del text extreta de la Bí-
blia Catalana Interconfessional que s’anirà continuant a les properes setmanes.   
 
 Com s’anirà fent notar, l’evangeli segons sant Mateu s’adreça a una comunitat formada per cristi-
ans d’origen jueu i altres d’origen pagà. Aquesta comunitat viu una etapa de consolidació enfront del juda-
isme, en una època posterior a la destrucció de Jerusalem (entorn de l’any 70 dC). Els responsables del 
judaisme insisteixen a rebutjar Jesús com a Messies d’Israel. D’aquí que el text reflecteixi les nombroses 
confrontacions polèmiques  de Jesús amb els mestres de la Llei i amb els fariseus i que són també un ressò 
de les que es reprodueixen en la comunitat dels seguidors de Jesús. D’altra banda, la comunitat vinculada 
a sant Mateu té una forta empenta missionera: s’experimenta l’alè d’aquest nou Poble de Déu que, partint 
del poble d’Israel, s’està convertint en l'Església que porta el missatge de l’Evangeli arreu de la terra.  
 
 Sant Mateu construeix el seu escrit seguint el model literari iniciat i creat anteriorment per sant 
Marc i que és anomenat, justament, “evangeli”. L’autor o evangelista, identificat tradicionalment amb sant 
Mateu - Leví (9, 9 - 13), recull l’herència de l’evangeli de sant Marc i la completa amb informacions que 
ha rebut d’altres fonts. La principal d’aquestes fonts és probablement l’anomenada font Q.  
 
Un país com Síria –o el litoral siro-fenici– ofereix una situació favorable com a lloc on hauria viscut la 
comunitat destinatària de l’evangeli segons sant Mateu. De manera preferent, dues ciutats podrien haver-
ne estat els centres: Antioquia de Síria i Damasc. Notem que sant Ignasi d’Antioquia (vers l’any 115) co-
neix ja l’evangeli de sant Mateu.  
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