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Quan allò humà preval sobre allò diví, l'Església no floreix. A continuació us deixem unes paraules
que apunten a l'arrel de tanta esterilitat, en general, en la missió de l'Església i de les nostres parròquies,
i que ens convé molt conèixer. Són del bisbe de Trondhemi (Noruega), Erik Varden OCSO, a la Intervenció
al Capítol General del Cister, celebrat a Assís, el 2 de setembre de 2022: “Qui de nosaltres no ha viscut
l'experiència de veure reduït a la pols un projecte molt estimat, amb l'esperança que, d'alguna manera,
nova bellesa pogués ressorgir d'aquelles cendres com una au Fènix? […] Em limitaré a destacar una idea
clau que fonamenta tota la resta. L'Església és un misteri diví que ha de ser entès com a tal, insistia
Meletios. Quan allò humà preval sobre allò diví, l'Església no floreix. «L'antropocentrisme, va escriure ell
el 2001, mata l'Església i la vida». Aquestes són paraules dures, però necessitem escoltar-les ja que vivim
en un món centrat en si mateix. Amb això no vull dir que la maldat i l'egoisme de la nostra època siguin
més grans que abans; només que aquesta s'ha distanciat tant de tota noció de transcendència que l'única
referència disponible en qüestions existencials és la subjectivitat. Aquesta no és només una tendència de
la societat secular. La trobem també present a l'Església. A la majoria dels casos sorgeix de bones
intencions. […] No és la meva intenció fer un discurs moralitzant. Tinc compassió per les comunitats i
persones que pateixen cansament i se senten desanimades. Jo sé bé què significa estar cansat i
desanimat! És precisament el cansament i el desànim el que ha enfortit aquesta convicció: només serem
revitalitzats si abracem l'absoluta centralitat d'un eix teocèntric verticalment exigent. Hem d'allunyar la
nostra mirada de nosaltres mateixos per evitar la temptació de pensar que un monestir existeix per al
benefici de la comunitat. Un monestir no és un fi en si mateix. Està cridat a ser un signe de la bellesa i la
veritat transcendents de Déu a l'amor. «Mira cap amunt, no cap avall» és la més breu de les Dites dels
Pares del Desert. És una paraula oportuna per al nostre temps”.
Catequesi vinculades a les misses de diumenge. A les nostres parròquies, a partir del segon diumenge
d´octubre s´iniciaran les catequesis d’infants. Aquest curs incorporarem amb plenitud la nova proposta
de catequesi del SIC (Secretariat Interdiocesà de la Catequesi). En aquesta proposta un fet característic
és la vinculació de la catequesi a la missa dominical, que a St. Vicenç ja fa un any que està implantat
amb fruit. D'aquesta manera els infants i les seves famílies, no només aprenen qui és el Senyor, sinó que
a més, per mitjà de la Sagrada Litúrgia, units a tota la Parròquia, poden acollir la bellesa i la gràcia invisible
de reconèixe’l quan partia el pa. Anirem desgranant altres aspectes significatius de la nova proposta.
Animeu els vostres veïns, fills i néts, a partir de 2n de Primària a començar aquest camí de salvació i vida
nova.

Vida parroquial

LL = St. Andreu de Llavaneres | SV = St. Vicenç de Montalt | CA = Sta. Maria de Caldes d’Estrac

Batejos. Laia Alonso-Rodríguez (LL). | Matrimonis. Beatriz y Pol (SV), Mariana y Frank (LL).
Inscripcions a la catequesi parroquial. Per St. Andreu podeu contactar amb la Sra. Teresa Díaz, tel.
606168005 i per St. Vicenç i Caldes podeu contactar amb la Sra. Ana Villar, tel. 635432132.

HORARIS DE MISSA
Vigília festius

St. Andreu de Llavaneres
St. Pere (Llavaneres)
St. Vicenç de Montalt
Carme (Caldes)
Sta. Maria de Caldes

19:00
20:00

Diumenges i festius

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

11:30
19:00*
19:00 19:00 10:00 19:00 19:00 19:00
13:00 (estiu: a les 10 h.)
20:00*
10:00
20:00* 20:00*
20:00* 20:00
12:00**
(de Rams a Corpus)
10:00**
10:00**
* castellà |** bilingüe

Església de St. Pere: en l'horari d'estiu , que va del 1r Diumenge de Juny fins al 4rt de Setembre, la missa és a les 10 h.
Església del Carme (Caldes): De Rams a Corpus inclosos, aquesta missa es trasllada a la Parròquia de Sta. Maria

Adoració eucarística: St. Andreu: Dijous de 19:30-20 h. i 2n i 4rt Divendres, de 10-19 h.
Contacte: Despatx: Sr. Joan Ferrer, tel. 696 595 703 | Mn. Andrew Llanes | Mn. David Navarro, tel. 697 754 759
santandreu473@arqbcn.cat | santvicenc690@arqbcn.cat | santamaria322@arqbcn.cat | https://parroquies3viles.com/

Cuando lo humano prevalece sobre lo divino, la Iglesia no florece. A continuación os dejamos unas
palabras que apuntan a la raiz de tanta esterilidad, en general, en la misión de la Iglesia y de nuestras
parroquias, y que nos conviene mucho conocer. Son del obispo de Trondhemi (Noruega), Erik Varden
OCSO, en la Intervención en el Capítulo General del Císter, celebrado en Asís, el 2 de septiembre de
2022: “¿Quién de nosotros no ha vivido la experiencia de ver reducido al polvo un proyecto muy querido,
con la esperanza de que, de alguna manera, nueva belleza pudiera resurgir de esas cenizas como un
ave Fénix? […] Me limitaré a destacar una idea clave que fundamenta todo el resto. La Iglesia es un
misterio divino que debe ser entendido como tal, insistía Meletios. Cuando lo humano prevalece sobre lo
divino, la Iglesia no florece. «El antropocentrismo, escribió él en 2001, mata la Iglesia y su vida». Estas
son palabras duras, pero necesitamos oírlas ya que vivimos en un mundo centrado en sí mismo. Con
esto no quiero decir que la maldad y el egoísmo de nuestra época sean mayores que antes; solamente
que ésta se ha distanciado tanto de toda noción de transcendencia que la única referencia disponible en
cuestiones existenciales es la subjetividad. Esta no es sólo una tendencia de la sociedad secular. La
encontramos también presente en la Iglesia. En la mayoría de los casos surge de buenas intenciones. […]
No es mi intención realizar un discurso moralizante. Tengo compasión por las comunidades y personas
que sufren cansancio y se sienten desanimadas. ¡Yo sé bien lo que significa estar cansado y desanimado!
Es precisamente el cansancio y el desánimo lo que ha fortalecido esta convicción: sólo seremos
revitalizados si abrazamos la absoluta centralidad de un eje teocéntrico que sea verticalmente exigente.
Tenemos que alejar nuestra mirada de nosotros mismos para evitar la tentación de pensar que un
monasterio existe para el beneficio de su comunidad. Un monasterio no es un fin en sí mismo. Está
llamado a ser un signo de la belleza y la verdad transcendentes de Dios en el amor. «Mira hacia arriba,
no hacia abajo» es el más breve de los Dichos de los Padres del Desierto. Es una palabra oportuna para
nuestro tiempo”.
Catequesis vinculadas a las misas del domingo. En nuestras parroquias, a partir del segundo domingo
de octubre se iniciarán las catequesis de niños. Este curso incorporaremos con plenitud la nueva
propuesta de catequesis del SIC (Secretariado Interdiocesano de la Catequesis). En esta propuesta un
hecho característico es la vinculación de la catequesis a la misa dominical, que en St. Vicenç lleva ya un
año implantado. De este modo los niños y sus familias, no solo aprenden quien es el Señor, sino que
además por medio de la Sagrada Liturgia pueden acoger la belleza y la gracia invisible de reconocerlo al
partir el pan. Iremos desgranando otros aspectos significativos de la nueva propuesta. Animad a vuestros
vecinos, hijos y nietos, a partir de 2º de Primaria a comenzar este camino de salvación y vida nueva.

