
L ’Afegitó  

 29  de gener de 2023 - Diumenge IV  DURANT L ’ ANY 

   A la sagristia, es conserva una talla del s. XVIII de 
l’apòstol sant Jaume, vestit de pelegrí, amb bordó i 
carbasseta i amb el llibre de la carta que va escriure. 
Fins fa uns 20 anys, sortia a la processó de santa Cris-
tina, el 24 de juliol. Té una alçada d’uns 80 cm.  

MOVIMENT PARROQUIAL 
 
PREGUEM PELS  GERMANS  DIFUNTS 
 Luis Pérez Navarro 
 de 78 anys  + 22·01·23 
 Jaume Ribera Frontera 
 de 90 anys  + 23·01·23 
  
SUFRAGIS I INTENCIONS 
 
Dissabte, 28 : 
  19:00 PELS DIFUNTS DE LA SETMANA  
             També per:  
 Josefa Somoza Alen (8è. Aniversari) 
 Alfonso Aguiar Somoza 
 Emi Rodríguez Mitjans (1er.aniversari) 
  
Diumenge, 29: 
  11:00 Intencions de la Parròquia  
 
  19:00 Intencions de la Parròquia     
 
Dimarts, 31:  19:00 Mercedes Guitart Jiménez 
 
Dimecres, 1:   19:00   Intencions de la Parròquia 
 
Dijous, 2 - PRESENTACIÓ DEL SENYOR:    
19:00 religiosos i religioses vinculats a Lloret de Mar  
 
Divendres, 3:  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  

 En veure les multituds, Jesús pujà a la munta-
nya, s’assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors 
es posà a parlar i els ensenyava dient: “Feliços els po-
bres... Feliços els qui ploren... Feliços els humils... 
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos... Feliços 
els compassius... Feliços els nets de cor... Feliços els 
qui posen pau... Feliços els perseguit per causa me-
va...”. Mt 5, 1-12 
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AGENDA I NOTIFICACIONS  
 
 CATEQUESI: MISSA FAMILIAR - Aquest diumenge 29·01·23, a partir de les 11:30, amb tots els 

nois i noies de catequesi i les seves famílies celebrant Jesucrist, la Llum del món.  
 
 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  aquest 
 diumenge   29·01·23 a partir de les 11:30. INSCRIPCIONS: 972 36 64 90 o bé a  
 parroquialloret@gmail.com.   
 
 - SEGON ANY: nois i noies (i alguna mare) que ja van preparar-s’hi el curs passat, cada diumenge 
 a la missa de les 19:00.  
 
 CANDELERA : PRESENTACIÓ DEL SENYOR -  Es celebrarà aquest dijous 02·02·23. La mis-

sa de les 19:00 s’inicia amb la benedicció de les espelmes i la processó per l’interior de l’església.   
 
 EL TOC DE LES CAMPANES - Atenent les queixes d’alguns veïns, i d’acord amb el Consell Parro-

quial, s’ha reduït el toc de les campanes de manera que, des de les 24:00 (últim toc) fins les 06:00 
(primer toc) no sonaran.  

 
 OBRERES DE SANTA CRISTINA 2023 - A la reunió del 25·01·23 dels obrers de Santa Cristina, 

foren elegides obreres del 2023 l’ALBA PORTABELLA i SARIOLA, la LAIA CODINA i FIBLA, la 
CARLOTA CRESPO i SUAREZ i la NÚRIA PEREA i DOMÈNECH. L’enhorabona a elles i a les se-
ves famílies, i els millors desitjos per tal que al llarg d’aquest any puguin desenvolupar una bona tasca 
al servei de la devoció a santa Cristina.   

 
 GREDA AL PATI DE L’EROL - Gràcies a la col·laboració del XINO-XANO i de l’Ajuntament de 

Lloret, s’ha escampat al pati de l’Erol una capa de GREDA per evitar així les basses d’aigua  i fang que 
es formaven amb la pluja i suavitzar el terra per la mainada dels esplais.  

L’ EVANGELI SEGONS SANT MATEU: PLANTEJAMENT (3)  
 
 La comunitat a la que s’adreça l’evangeli de sant Mateu es troba confrontada amb el judais-
me que, després de la destrucció del temple de Jerusalem (l’any 70 dC) lluita per reorganitzar-se 
sota el guiatge dels fariseus. L’evangeli de sant Mateu polemitza amb el grup dels fariseus ja que 
els vol mostrar i demostrar que Jesús és el Messies promès a Israel, el fill de David, més gran, 
però, que David mateix. Amb tot, el judaisme renaixent es replega exclusivament al voltant de la 
Llei. Sant Mateu posa de manifest que cal situar-se més enllà de la Llei i dels Profetes. Jesús no ha 
vingut a anul·lar-los, sinó a dur-los a plenitud i compliment (5, 17). Jesús adverteix als deixebles: 
“si no sou mes justos que els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu al Regne del cel” (5, 20).  
 
 D’aquesta manera, l’evangeli de sant Mateu ofereix una alternativa que té en compte la tra-
dició bíblica i jueva, i que es fa especialment visible en les anomenades “citacions de compliment” 
que es troben en el seu evangeli. En aquests textos, que recullen gran profecies de l’Antic Testa-
ment, es posa en relleu com el designi de Déu emergeix clarament en el moments més significatius 
de la vida de Jesús, el Messies (vegeu 1, 23; 2, 6.15; 4, 15-16; 8, 17; 12, 18-21; 13, 35; 21, 5; 27, 9
-10). 
 
 Sobre aquests rerefons, cal destacar alguns episodis significatius –o fins i tot grans conjunts 
de textos– que dins la tradició dels altres evangelis sinòptics, només trobem en l’evangeli de sant 
Mateu, a part dels anomenats evangelis o narracions de la infància (cc. 1-2), hi ha fragments propis 
de sant Mateu en el sermó de la muntanya (cc. 5-7), en el discurs de la missió (c. 10), en el dedicat 
a la vida de l’Església (c. 18), en el darrer gran discurs de Jesús (cc. 23-25), en la narració del judi-
ci universal (25, 31-46)  i en diversos episodis dedicats a l’apòstol sant Pere (14, 28-33; 16, 16-19; 
17, 24; 18, 21)  
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