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Durant aquets darrers números del Full Parroquial he anat 
explicant com volem créixer com a Parròquia, quina és la 
visió estratègica de la nostra comunitat. Una visió que hem 
resumit així: “Acostar a Crist als homes i dones de 
Montblanc; fent de la Parròquia una família, casa i escola 
de Comunió”. Aquest ha de ser el camí i l’horitzó de tots 
els nostres actes, serveis, propostes, activitats i campanyes. 
En aquesta línia m’agradaria que tots valoréssim el nostre 
ser parroquians. 
 

“Acostar a Crist, als homes i dones de 
Montblanc; fent de la Parròquia una 
família, casa i escola de Comunió” 

 
Els bisbes de Catalunya al document que van escriure per 
la preparació de l’Advent de l’any 2002 deien: “mirant cap 
a l’interior de les nostres comunitats, el primer desig que 
us volem expressar és aquest: «promoure una mentalitat i 
una espiritualitat de comunió», com va dir el Concili 
Provincial Tarraconense (Res. 108) [...]. La primera carta 
de Joan ens fa adonar, amb un paràgraf complexiu, del 
sentit i de l’abast transcendent de la nostra comunió. No es 
tracta d’un simple fet de concòrdia humana. Va molt més 
enllà: «A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist, 
perquè també vosaltres tingueu la comunió amb nosaltres, 
que estem en comunió amb el Pare i amb el seu Fill 
Jesucrist» (1Jn 1,3). La comunió, doncs, passa per 
l’Església apostòlica -«nosaltres», diu el text de Joan- però 
no s’hi atura: arriba més enllà, ens connecta amb Jesucrist i 
amb el Pare del cel. Aquesta perspectiva ens dóna la 
mesura de la importància de la comunitat eclesial i, alhora, 
de la responsabilitat de tots els seus membres”. La 
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Comunió va més enllà de la unió dels iguals o de la 
juxtaposició d’elements, és la realitat nova que es crea en la 
participació profunda en una mateixa realitat d’aquells que 
són diferents i alhora iguals. Sant Lluc usarà als Fets dels 
Apòstols la imatge d’“un sol cor i una sola ànima” (Fets 4,32) 
per identificar la Comunió eclesial que ha descrit sant Joan.  
 
La carta encíclica a quatre mans del Papa Benet XVI i el 
Papa Francesc sobre la Fe (molt interessant, us recomano 
llegir-la) introdueix la idea de la Comunió no només en el 
sentit eclesial i espiritual, també en el sentit de la credibilitat 
de la fe. La Comunió, diran els Papes, és parlar de “la unitat 
de l’Església, en temps i en l’espai, i va lligada a la unitat de la 
fe” (art.47) “En la comunió de l’únic subjecte que és 
l’Església rebem una mirada comuna. Confessant la mateixa 
fe, ens recolzem sobre la mateixa roca, som transformats pel 
mateix Esperit d’amor, irradiem una única llum i tenim una 
única mirada per a penetrar la realitat. [...] perquè tots els 
articles de la fe formen una unitat, negar-ne un, ni que sigui 
dels que semblen menys importants, produeix un dany a la 
totalitat.” (art.47-48).  
 
Com veiem la Comunió és el camí espiritual, eclesial i 
teològic per on hem de caminar i la meta que Déu ens ha 
proposat a través de la imatge de la “Comunió dels Sants” 
(bella expressió que tradueix a un llenguatge més profund la 
bonica imatge del cel). 
Benvolguts posar la Comunió com horitzó no és opcional, és 
connatural a allò que hem estat cridats a construir i a ser. 
Desitjo que aquets dies d’Advent i Nadal ens ajudin a 
reflexionar-hi, aprofundir-hi i avançar-hi. 
Bons i sants dies de Nadal! 
 

Mn. Simó Gras i Solé 
el vostre Plebà. 



HEM VISCUT... 

FULL PARROQUIAL - 2 
Escriu “Montblanc” a nou canal, i 
selecciona i guarda el nostre. 

VOLUNTARIAT AMB GENT GRAN I/O MALALTS 
 

Des de l’equip de voluntaris de “La Parròquia t’acompanya” estem buscant feligresos que puguin 
i vulguin dedicar màxim un parell d’hores la setmana a fer companyia a avis i àvies de la 
nostra Parròquia. Gent gran o malats que estan moltes hores sols. Si algú vol informar-se’n 
que es posi amb contacte amb l’Elena Guasch. 

HI PUC COL·LABORAR! 

NOVA WEB  WWW.SANTAMARIAMONTBLANC.CAT 
Aquest mes de novembre hem presentat el nou lloc web de la Parròquia. 
Un lloc web que s’ha volgut clar i entenedor. La dissenyadora que la 
preparat és l’Anna Robert. A qui li agraïm el seu treball desinteressat a 
benefici de la nostra Parròquia. Els elements més destacats del web són 
tant de disseny com d’estructura. El disseny és volgudament senzill. La 
seva estructura vol oferir tota la informació del què és la Parròquia i del 
que fa. I està pensada per tres tipus de públic: pel feligrès de la Parròquia 
que vulgui saber tot el que fem i el que pot fer; el montblanquí que busca 
informació sobre la seva parròquia a la qual vol demanar-li un servei; i 
pel turista o visitant de fora que vol venir a visitar-nos. El qui no ens 
coneix ha de poder trobar, a través del web, no només una parròquia 
culturalment atractiva, també vitalment motivadora. Us animem a entrar-hi. 

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL 
Durant aquest mes de novembre: 
1. Des de la Litúrgia de Santa Maria s’ha proposat fer un assaig de cants pel “petit cor” de Santa Maria. Serà el diumenge 
23 de desembre després de Missa Major de les 11 del matí. 

2. Un grup de voluntaris, amb el Ramon Gavarró al davant, estan preparant cada divendres a la tarda el pessebre de la 
Parròquia. 

3. S’ha cremat la instal·lació elèctrica de les sales laterals de Sant Miquel (molts fils encara de roba) i s’està fent tota la 
instal·lació nova. Un contratemps que hem hagut de resoldre sí o sí. 

4. també s’han “apedaçat” unes goteres de la Plebania, una solució provisional que caldrà resoldre a llarg termini. 

Fotografies	Ferran	Beltran	

Roda de premsa XARXAFUTUR  
El dimarts 20 de novembre hem presentat a la premsa la campanya per la creació de 
benefactors parroquials: XARXAFUTUR. Cada cop som més conscients que la sostenibilitat 
de la Parròquia és cosa de tots, d’aquells que hi participem més assíduament, i d’aquells que 
en tenen simpatia, tot i que hi vinguin poc. Aquest camí no serà senzill de recórrer i 
segurament tampoc curt, però caldrà fer-lo, i fer-lo bé si volem trobar un sosteniment de la 
nostra vida parroquial pel futur. 

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 2018 
Un any més Càritas Parroquial amb tots els voluntaris que hi han participat ha 
organitzat conjuntament amb el Banc d’aliments un gran recapte. Han habilitat tres 
grans punts de recollida, l’església de Sant Miquel, i els supermercats Caprabo i 
Mercadona. També punts menors als supermercats de la Nati Palau, el Dia i l’Àrea de 
Guissona. Tots els aliments recollits han estat comptabilitzats pel Banc d’Aliments però 
ja s’han quedat al Servei de distribució d’Aliments de Montblanc i la Conca ja que 
Càritas Parroquial de Montblanc n’és una entitat col·laboradora. GRÀCIES a tots els 
Voluntaris i participants! 
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PER PRENDRE’N NOTA! 

SORTIDES PARROQUIALS 
PELEGRINATGE A POLÒNIA 
Encara queden places pel Pelegrinatge a Polònia seguint els passos de Joan Pau II. Els dies 31 d’abril al 4 de maig. Un pelegrinatge molt 
interessant que us animem a valorar participar-hi. Viatjarem en avió, hotel de 4*, pensió complerta i visites per un preu de 680€. Visitarem 
Cracòvia; Varsòvia; Czestochowa, Auschwitz,... Els qui hi estigueu interessats trobareu més informació a “ca la Remei”, o a la Plebania.  
 

El pagament s’ha de fer al número de compte de la Parròquia a “La Caixa”:  ES20 2100 0068 6102 0022 0161; indicant: Polònia + Nom i 
cognoms persona. 
Data límit per apuntar-se el 10 d’abril. 
	

INSCRIPCIONS CATEQUESI 2018/19 
Preinscripcions a la catequesi i als grups d’EDGE i LifeTeen pel 
curs vinent. Serà en horaris de Secretaria de la Plebania. Ens és 
molt important per una bona organització. 
 

Comunió: 2n i 3r primària. Escolania: 4t primària,... 
Confirmació: 1r, 2n i 3r ESO. 

dijous, 20 de juny 
FINAL DE CURS BÍBLIC 
El grup que ha fet el curs bíblic aquest curs organitza com cada any 
una sortida de final de curs, oberta a qui si vulgui apuntar de la 
Parròquia. Enguany anirem a conèixer Vic. Per apuntar-se cal 
adreçar-se a la Plebania o a la sagristia de Sant Miquel.  

DATES A RECORDAR 
- Petites Fraternitats Parroquials. Dimecres 5 des. i 19 des. 
- Consell Plebania. Dimecres 12 des. 
- Coordinació Alpha. Dijous 13 des. 
- Curs Bíblic. Divendres 14 de des. 
- Escolans. Sortida de Nadal el dissabte 22 de des. 

diumenge, 16 de desembre 
EL NADAL DELS VOLUNTARIS 
Càritas Montblanc, un any més organitza una diada amb tots els 
voluntaris que al llarg de l’any col·laboren amb 
Càritas. L’acta constarà amb una missa d’acció de 
gràcies a les 11 del matí a Santa Maria i 
seguidament compartirem un vermut i ens 

desitjarem un bon Nadal. 

CISTELLA PARROQUIAL  
I LOTERIA 

Novament enguany fem el sorteig d’una Gran 
Cistella de Nadal que enguany encara serà més 

grossa! Us animem a comprar-ne i així col·laborar amb 
l’economia parroquial. 
 

La Parròquia de Lilla com cada any fa loteria de la Grossa! Podeu 
trobar participacions al cor de Santa Maria.	

diumenge, 9 de desembre  
RECÉS D’ADVENT 
Ens preparem per viure un Nadal com 
Déu mana? Aquesta estona de pregària, 
meditació, silenci i adoració ens hi ajudarà.  
de 2/4 de 6 a 7 del vespre al Santuari de la Serra. 
Acompanyarà l’estona Sor. Sió Maria, ermitana de l’Albà. 

a partir del gener 
SOPARS ALPHA 
El curs d’Alpha 2018 començarà 
el dijous 11 de gener. Per aquest 
motiu ens oferim per oferir-vos 
informació de com participar-hi, 
pregunteu informació. 

dissabte, 15 de desembre  
DIUMENGE GAUDETE GREGORIÀ 
L’Schola cantorum de Sant Miquel acompanyarà amb els seus 
cants la missa de les 8 del vespre de Sant Miquel. 

MISSA DEL GALL  
Dilluns, 24 de desembre. 
- 7 del vespre  - a Lilla i a Prenafeta, Missa del Gall. 
- 9 del vespre - Missa Solemne del Gall a l’església de Santa Maria. 
Amb la Benedicció dels jesusets dels pessebres que porti cada família, per poder-lo 
posar a casa al tornar de missa, i inaugurar el Nadal familiarment. També hi 
haurà l’entrega de la Llum de la Pau de Betlem. I benedicció del pessebre de la 
Parròquia. 
- 10 de la nit (NO A LES 11) - Santuari de la Serra, Missa del Gall. 
 

DIA DE NADAL 
Dimarts, 25 de desembre. 
- 9 del matí - al Santuari de la MD de la Serra. 
- 10 del matí - a Vilaverd.  
- 11 del matí - Missa Solemne de Nadal a Santa Maria la Major. 
Benedicció dels jesusets dels pessebres que porti cada família per poder-lo posar a 
casa al tornar de missa i inaugurar el Nadal familiarment. 
- 2/4 de 12 del migdia – La Guàrdia dels Prats (i inauguració del gran 
pessebre de la Guàrdia dels Prats) 
 

DIA DE SANT ESTEVE 
Dimecres, 26 de desembre 
- 11 del matí - Missa de Sant Esteve al Santuari de la Serra. 
 

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
Diumenge, 30 de desembre  (vigília com sempre a St. Miquel) 
- 9 del matí - al Santuari de la MD de la Serra. 
- 10 del matí - a Vilaverd. 
- 11 del matí - Missa Solemne de la Sag. Família a Santa Maria la Major. 
Benedicció de les famílies i de les capelletes de la Sgda. Família. 
 

PRESENTACIÓ I BENEDICCIÓ DE LA RESTAURADA IMATGE DE 
LA MARE DE DÉU DEL COR . 
 

Es podrà veure des del pla de terra! 
 

SOLEMNITAT MARE DE DÉU  i  CAP D’ANY  
Dilluns, 31 de desembre 
- 7 del vespre - església de Sant Miquel, missa de Cap d’any.  
 

Dimarts, 1 de gener    Jornada mundial de pregària per la pau. 
- 9 del matí - Santuari de la Serra. 
- 11 del matí - Missa Solemne de Cap d’any a Santa Maria la Major. Amb 
el sorteig de la Cistella de la Parròquia. 
 

EPIFANIA DEL SENYOR / DIA DE REIS 
Dissabte, 5 de gener 
- 2/4 de 6 - Missa d’Epifania a sant Miquel.  
- 6 - Rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de Sant Miquel. 

Diumenge, 6 de gener 
- 9 del matí - al Santuari de la MD de la Serra. 
- 10 del matí - a la Guàrdia dels Prats. 
- 11 del matí - Missa Solemne de l’Epifania de reis a Santa Maria la Major.  
 

- 2/4 de 7 de la tarda - Concert de Reis - a Santa Maria amb una 
orquestrina Londinenca. AGRAÏMENTS I INAUGURACIÓ DE LA 
RESTAURACIÓ DE LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DEL COR. 

HORARIS DE NADAL 

dijous, 13 de desembre  
FESTA DE SANTA LLÚCIA  
A les 11 del matí la tradicional missa al Santuari de la Serra. No 
hi haurà missa al vespre a Sant Miquel. 

ACTES CULTURALS a Sant Miquel: 
� Dissabte, 22 de des. RECITAL “POEMA DE NADAL” Josep 
M de Segarra. A les 6 de la tarda. Org. Fila Zero. 
 

� Diumenge, 23 de des. CONCERT DE NADAL de la Coral Flor 
de Lis. A les 6 de la tarda. 

dissabte, 22 de desembre 
NADAL A L’ERMITA DE SANT JOAN 
Missa a les 9 del matí i posada del pessebre amb els ermitans. 

dissabte, 8 de desembre  
FESTA DE LA PURÍSSIMA  
Misses com un diumenge. 
A les 6 de la tarda. Concert de Nadal d’orgue i trompeta. Org. 
Capital de la Sardana. A benefici restauració MD del Cor. 



	

ENTRADES OCTUBRE 2018 
Col·lectes ordinàries . . . .  1.779,72 € 
Donatius i almoines . . . .     2.535,97 € 
Benefactors . . . . . . . . 96,05 € 
Donatius obres . . . . . . .  465,99 € 
Donatius Domund . . . . . .  595,77 € 
Lloguers i altres . . . . .    . 1.372,84 € 
Serveis a les esglésies . . . . 5.611,88 € 
Càritas parroquial . . . . . 9.554,00 € 

Plaça de santa Maria, 2    43400 Montblanc 
smaria.montblanc@arqtgn.cat      977 860 110 

ACOLLIDA PLEBÀ 
Dilluns de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.  
 

SECRETARIA 
Dilluns i Dijous de 4 a 2/4 de 7 de la tarda 
Dimecres de 10 del matí a 1 del migdia. 

MISSES FERIALS 
- de dilluns a dijous a les 7 del vespre. 

a l’església de St. Miquel  
(els dilluns, mitja hora abans, exposició al Santíssim). 

- cada primer dimecres de mes  
a 3/4 de 5 de la tarda a la residència Montblanc. 

- cada dimecres a les 6 de la tarda  
a la residència Llar Conca de Barberà. 

- cada divendres d’11 a 12 del migdia, Missa + adoració al 
Santíssim + confessions a l’església de Sant Miquel. 
 

MISSES DE VIGÍLIA de diumenges i festes. 
- a 2/4 de 7 de la tarda  

a l’església de St. Joan de Lilla (un dissabte al mes) 
- a les 8 del vespre a l’església de St. Miquel. 
 

MISSES DE DIUMENGE I FESTIUS 
- a les 9 del matí al Santuari de la MD de la Serra. 
- a les 10 del matí 
 a l’església de St. Martí de Vilaverd (cada 15 dies) 
 a l’església de St. Jaume de la Guàrdia P. (cada 15 dies) 
- a les 11 del matí a l’església de Sta. Maria la Major. 

NOCES 
S’han unit en matrimoni: 
- el Xavier Vega Martí i la Montserrat Fabra Solé, el 15 de 
setembre a l’església de Santa Maria la Major.  
 

SORTIDES OCTUBRE 2018 
Amortització mensual del crèdit:    . - 567,17 € (falten -85.502,96 €) 
Subministraments: . . . .  . . . . . . .     - 1.467,78€ 
Obres . . . . . . . . . . . . . . .     - 5.702,50 € 
Aportació al Fons Comú diocesà. . . . . .     . .  - 832,75 € 
Personal remunerat . . . . . . . . .     .   .  - 764,10 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . .    .   - 1.878,33 € 
Càritas parroquial . . . . . . . . . . .    - 3.377,89 € 
 

Total entrades +22.012,22 €          Total sortides -14.590,52 €        Resultat SETEMBRE:  + 7.421,7 € 

COM UN CALAIX DE SASTRE... 
L’Institut Sant Fructuós de formació teológica de l’Arquebisbat de Tarragona (INSAF) obre el dia 1 de 
setembre el període de matrículació per al curs 2016-2017 per tots els laics i laiques. El període de matriculacions 
serà fins al 22 de setembre. Durant aquest període la Secretaria atendrà el públic els dimarts i dijous d’11.00 h a 
13.00 h i de dilluns a dijous de 17.00 h a 20.00 h. La matrícula també es pot tramitar a través del web de l’Institut 
www.insaf.cat, on s’hi pot trobar més informació. 

Us agraïm els donatius que feu arribar a la Parròquia, alhora us recordem que poden ser desgravats de la Declaració de la Renda si 
ens ho demaneu.  

 

La Parròquia de Montblanc només es sosté de les aportacions dels feligresos a través de donatius directes a la Plebania, de la 
contribució a les col·lectes de Sant Miquel, Santa Maria i la Serra, i dels serveis que ofereix l’església de Santa Maria.  

 

Volem aprofitar per fer-vos conscients del valor que té per a la vida i la missió de la Parròquia totes les vostres aportacions. Elles 
possibiliten el sosteniment de l’obra d’evangelització i la vida parroquial. Malauradament per tot es necessiten molts diners. La 
coresponsabilitat parroquial també en el terreny econòmic és cosa de tots i necessita de tots. És per això que procurem ser-ne el màxim 
transparents. Per qualsevol aclariment restem a la vostra disposició. 

 
 

Podeu fer el vostra donatiu a “La Caixa”: ES10 2100 0068 6702 0003 5650 o al Santader: ES23 0049 2511 4324 1402 9162. 

ECONOMIA PARRÒQUIA SANTA MARIA 

#santamariamontblanc  

AMONESTACIONS MATRIMONIALS 
Proclamem per constatar l’absència d’impediment (segons 
cc. 1066-1067 CIC) els matrimonis següents: 
- Rubén Garcia Sanjuan i Carla Rodríguez Zaragoza, el 
proper 1 de setembre de 2018. 
- Xavier Vega Marti i Montserrat Fabra Solé, el proper 15 de 
setembre de 2018. EXÈQUIES 

Aquest mes hem encomanat a la misericòrdia del Pare als 
nostres germans que han mort: 
- Ana Masegosa Sola (84 - c. castell) 7 de nov. 
- Ramon Foguet Vila (64 - c. pintor Potau) 9 de nov. 
- Martin Gallego Moreno (79 - c. Senan) 20 de nov. 
- Lola Òdena Dulcet (89 - c. Ramon Cantó) 13 de nov. 
 

Units a ells en l’Eucaristia, que en pau visquin! 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

Podeu fer el vostre donatiu a “La Caixa”: ES10 2100 0068 6702 0003 5650; al Santander: ES23 0049 2511 4324 1402 9162. 

www.santamariamontblanc.cat	

BAPTISMES 
Han nascut a la vida nova de la fe: 
- Anna Panadés González. Filla del Jordi i la Cristina. El 3 
de novembre. 
- Nil (Roure, Maties) Vendrell Queralt. Fill del Josep M i la 
Gemma. El 17 de novembre. 
- Blanca (Rosa, Montserrat) Peña Meda. Filla del Gerard i 
l’Alba. El 25 de novembre. 

Benvinguts a l’Església! 


