
L ’Afegitó  

22 de gener de 2023 - Diumenge III  DURANT L ’ ANY 

   S’ha fet aquí un inventari de les imatges de la Ma-
re de Déu venerades a la nostra parròquia. Queden 
per esmentar alguna imatge més petita: M.de D. 
del Roser (talla popular barroca, a la sagristia), M. 
de D.de Montserrat (talla / còpia popular de la de J. 
M. Subirachs)... , donacions de diverses famílies.  

MOVIMENT PARROQUIAL 
 
PREGUEM PELS  GERMANS  DIFUNTS 
 Conxita Pascual Soler 
 de 96 anys  + 15·01·23   
  Maria Carmen González Cañas   
 de 95 anys  + 18·01·23 
 Antonia González Ruiz   
 de 101 anys  + 20·01·23 
 
SUFRAGIS I INTENCIONS 
 
Dissabte,  21: 
  19:00 PELS DIFUNTS DE LA SETMANA  
             També per: difunts Reguera-Gavaldà 
 Dorinda Álvarez Méndez (1r. Aniversari) 
 difunts Arpí-Montero, Ernest Deutú Carré, 
 difunts Dalmau-Sendra 
  
Diumenge,  22: 
 11:00 Sonia Calatayud Dougan,  
 Víctor Calatayud Ibars, Balbina Kake, 
 Teófilo Dougan i Difunts Família Dougan 
 
 19:00 Francisco Miranda Godoy –aniversari-.  
 
Dimarts, 24:    19:00  Intencions de la Parròquia 
 
Dimecres, 25:  19:00 Montserrat Garriga Kuijpers 
 
Dijous, 26: 19:00  Joan Amigó Gisbert (1r.anive.)   
 
Divendres, 27: 19:00   Intencions de la Parròquia 

HORARIS  
 
  MISSES A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 
 Feiners, de dimarts a divendres:  l9:00  
 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   
 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 
 C, Sènia del Ràbic, 36  
 Horari:  Dijous, de 10:00 a 1300 
 Dilluns, dimecres i divendres, 09:00 a 13:00 
 Dimarts i dijous, de 16:30 a 19:00  
 
 Donatius per Caritas  
 ES74 2100 3720 1822 0018 2576 
 Indicant CARITAS PARROQUIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        Butlletí parroquial  

 Tot vorejant el llac de Galilea, Jesús veié dos germans, Simó, l’anome-
nat Pere, i Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i 
els digué: “Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes”. Immediatament 
abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Mt 4, 12-23  
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AGENDA I NOTIFICACIONS  
 
 BENEDICCIÓ DELS ANIMALS - Aquest diumenge 22·01·23, a les 12:00, a la plaça de l’Esglé-

sia, es beneiran els animals de companyia donant gràcies a Déu.  
 
 SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS– Acaba el proper dimecres 

25·01·23. A més de la pregària personal, a la missa parroquial s’hi pregarà especialment 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.  

 
 CALENDARI INTERRELIGIÓS - El proper dijous 26·01·23, a les 11:00, es presentarà al Teatre 

de Lloret de Mar. 

L’ EVANGELI SEGONS SANT MATEU: ESTRUCTURA (2)  
 
 Unes constatacions poden ajudar a comprendre algunes particularitats de l’estructura del text de 
l’evangeli segons sant Mateu. En primer lloc, observem que d’entrada segueix l’esquema de l’evangeli de 
sant Marc pel que fa a l’itinerari que recorre Jesús: I) ministeri de Jesús a Galilea (4, 12 - 16, 12); II) pu-
jada de Jesús a Jerusalem, a  partir la confessió de sant Pere a Cesarea de Filip (16, 13 - 20, 34); III) mi-
nisteri de Jesús a Jerusalem, passió, mort i resurrecció (21, 1 - 28, 20). Aquesta narració va precedida d’u-
na preparació de la missió de Jesús a mode de introducció general (1, 1 - 4, 11), amb un breu relat del seu 
naixement i infància i amb els primers esdeveniments relatius a la seva vida pública i la seva predicació.  
 
 Tanmateix, és útil fer notar que hi ha hagut força canvis en relació a l’evangeli de sant Marc. Un 
dels més significatius és l’aparició de grans blocs d’ensenyament, construïts com a discursos o sermons. 
Entre aquests discursos, cal remarcar: el SERMÓ DE LA MUNTANYA (cc. 5 - 7); el DISCURS DE LA 
MISSIÓ als Dotze (9, 35 - 10, 42); l’ensenyament en PARÀBOLES (c. 13); l’anomenat DISCURS A 
L’ESGLÉSIA (17, 24 - 18, 35); el DISCURS ALS FARISEUS (23, 1 - 36); i el DISCURS DEL RE-
TORN DEL SENYOR O PARUSIA (24, 3 - 25, 46). Alguns dels discursos o instruccions acaben amb 
unes expressions com ara: “Quan Jesús hagué acabat aquests ensenyaments...”, o bé “Quan Jesús hagué 
acabat de donar aquestes instruccions...”.  
 
 Cal afegir que l’evangelista sant Mateu redacta una obra literària molt ben estructurada amb repe-
ticions simètriques i enllaços continus entre els diversos fragments. L’evangeli es caracteritza per una 
“arquitectura” i per un estil que vol facilitar que el text pugui ser memoritzat. Esmentem, per exemple, 
l’expressió que es troba repetida en 4, 23 i 9, 35: “Jesús recorria tot Galilea, ensenyat a les sinagogues i 
anunciant la Bona Nova del Regne i guarint entre el poble malalties i xacres de tota mena.” D’aquesta 
manera es dóna cos a una presentació ben travada de l’ensenyament i l’activitat de Jesús: Jesús no només 
ensenya amb paraules sinó també amb fets tot fent realitat la Bona Nova del Regne (anomenat quasi sem-
pre Regne del cel). Aquest ensenyament amb paraules i fets sembla seguir tres grans desenrotllaments on 
Jesús és presentat com a Messies d’Israel i Senyor de l’Església: 4, 12 - 10 // 42; 11, 1 - 18, 35 // 19, 1 - 
25, 46.   

CATEQUESI  
  
 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.  
 
 MISSA FAMILIAR - El proper diumenge 29·01·23, a partir de les 11:30, amb tots els nois i noies de 

catequesi i les seves famílies.  
 
 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.   
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