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La vida parroquial no és aliena a la vida dels seus membres, i 
per tant, no som aliens als debats politico-socials que ens 
arriben. A ningú se li escapa que la paraula «llibertat» ha 
tornat amb força a les nostres converses, fent bona la 
convicció antropològica que l’experiència de la llibertat es 
troba al moll de l’os de la nostra condició humana, i és un 
terme mai suficientment aprofundit i viscut. 
 

La teologia, com a coneixement sobre el saber de Déu, ha 
tingut des de sempre un gran interès en aprofundir en la 
llibertat, i especialment des de la teologia moral, és a dir, des 
de la branca del coneixement de Déu que es pregunta com 
aquest saber il·lumina el comportament humà.  
 

La teologia situa la llibertat en el misteri de Déu i l’home. En 
aquesta línia ens recorda que hem de vetllar per no caure en 
concepcions reductives de l’ésser humà, marcades per 
formes ideològiques difuses, i que busquen reduir a l’humà 
a una absoluta individualitat o com un element funcional 
d’un sistema. Sant Joan Pau II afirmava que cal entendre 
l’home “en la plena veritat de la seva existència, del seu ésser 
personal i alhora del seu ésser comunitari i social”1. Des 
d’aquesta perspectiva cal parlar de l’home com a ésser 
responsablement lliure. 
 

I és per això que la reflexió sobre la llibertat no ens és aliena 
als cristians, tot el contrari, ens pertoca aprofundir-hi per 
poder donar raó certa de la nostra esperança. 
 

Com he dit, la llibertat és un element propi de l’existència 
humana, d’aquí rau el seu gran valor i necessària protecció. 
“Cada ésser humà existeix com a ésser únic i irrepetible, 
existeix com un “jo” capaç d’autocomprendre’s, 
d’autoposseir-se, d’autodeterminar-se.”2 Tanmateix la 
llibertat no és un element absolut com així si ho és la 
persona “la intel·ligència, la consciència i la llibertat no 
defineixen la persona, sinó que és la persona que està a la 
base dels actes d’intel·ligència, de consciència i de llibertat: 
aquests actes fins i tot poden faltar, sense que per això 
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l’home deixi de ser persona”2. En nom de la llibertat ningú 
pot menysprear o eliminar l’existència d’una altre persona. 
Així afirmem que l’exercici de la llibertat implica la 
referència a una llei moral natural, de caràcter 
universal, que precedeix i reuneix tots els drets i 
deures humans. La llibertat no està per sobre de la 
dignitat humana, la veritat i la bondat. Per tant, sí, la 
llibertat té límits, i totes les expressions de la llibertat, siguin 
d’opinió, legislativa, judicial, religiosa, artística o de 
qualsevol altre índole tenen límits. Afirmar això no és 
menysvalorar la llibertat, tot el contrari, acceptar-ho és 
reconèixer la llibertat en la seva justa, plena i veritable 
dimensió.3 Calumniar, enganyar, robar, maltractar, denigrar, 
ferir, falsejar, abusar, mentir,... no poden ser mai verbs que 
quedin emparats per la paraula «llibertat».  
 

“Calumniar, enganyar, robar, maltractar, 
denigrar, ferir, falsejar, abusar, mentir,... 
no poden ser mai verbs que quedin 
emparats per la paraula «llibertat».” 

 
Benvolguts, la llibertat de l’home necessita ser alliberada 
com diu el Catecisme de l’Església Catòlica, i Jesucrist, de 
qui hem celebrat el seu Nadal aquests dies, ve a il·luminar-la 
i fer-la possible. Desitjo que en aquest temps convulsos 
esdevinguem ferms defensors de la llibertat, que es 
fonamenta en la veritat (la veritat que cal encara més ser 
il·luminada i defensada), discernint adequadament el que 
veiem i sentim. I que exercim amb fermesa i caritat la 
llibertat pròpia dels fills de Déu. 

Mn. Simó Gras i Solé 
el vostre Plebà. 

 
1.Joan Pau II, Carta encíclica Redemptor hominis, 14 (1979)  

2. Compendi de la doctrina social de l’Església n.131 
3. Cf. Joan Pau II, Carta encíclica Veritatis esplendor (1993) 



HEM VISCUT... 

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! 

Rebuda de la restaurada “Sancta Maria Montis Albi, regina” 
En el marc de la festa de la Sagrada família vam celebrar el retorn de la imatge de la Mare de 
Déu del cor després del procés de restauració que hem realitzat. La festa va ser molt reeixida, 
tant en participació com en la dinàmica. Molts han estat els montblanquins que han pujat a 
Santa Maria a contemplar-la de prop els dies que l’hem tinguda a peu de terra. Certament la 
seva bellesa i grandesa impressionaven. 
La restauració ha suposat netejar-la de totes les impureses del temps i estudiar-la millor. També 
la creació d’una peanya de fusta per realçar-la, i on s’ha inscrit el seu títol: “Santa Maria de 
Montblanc, reina”. El cost de la restauració ha estat de 9.000€, més els diners de la nova 
il·luminació que se situarà al voltant de 2.000€. Gràcies a tots els qui hi esteu ajudant 
econòmicament. 

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL 
Durant aquest mes de desembre: 
1. Els nens de catequesi van acabar el trimestre amb una cantada de Nadales a la residència d’avis. 
2. S’ha adequat un espai per la roba litúrgica a la capella de la sagrada família de l’església de Santa Maria la Major. 
3. L’Arquebisbat ens ha informat que aquest mes s’han iniciat les obres al monestir de la Serra per convertir-lo en una 
hostatgeria. 

4. S’han acabat les reparacions d’il·luminació que el llamp va malmetre a la tardor a Santa Maria. 

Festes de Nadal 
Un any més la família de la Parròquia hem celebrat les festes de Nadal junts. 
Unes festes viscudes amb tota intensitat i que han comptat amb una multiplicitat 
d’actes litúrgics i culturals. Enguany com a novetat destacada ha estat la rebuda 
dels “reis” a la Parròquia el dia de la seva cavalcada. Subratllant com s’escau el 
sentit propi de la festa. Una bona idea de la catequesi parroquial que la Comissió 
de festes de Montblanc ha entès i ha materialitzat conjuntament amb la 
Parròquia. Aprofitem per agrair a totes les persones, empreses i entitats que han 
col·laborat a les festes de Nadal d’enguany, a tots: Moltes Gràcies! 

CISTELLA I LOTERIA DE NADAL 
La cistella de la Parròquia enguany ha tocat: Al Josep M Sans i Andreu (el pernil) i al Joan Pocarull -veterinari- (la gran 
cistella). Enhorabona als dos! i gràcies als qui hi heu col·laborat!! 
La loteria de les filles de Maria ha tocat 1€ per butlleta (n.49089). Per recollir-ho s’ha de venir a la Plebania (horari 
secretaria) amb la butlleta original. Felicitats! i gràcies a tots els qui n’heu comprat. 
La loteria de la Parr. de Lilla ha tocat 27,5€ per butlleta (n.65499). Per recollir-ho s’ha de venir a la Plebania (horari 
secretaria) amb la butlleta original o a l’església de Lilla els dies que s’anunciï. Moltes felicitats! 

SORTIDA DE NADAL DELS JOVES 
Els dies 28 i 29 de desembre el grup de joves de la Parròquia van fer una sortida de Nadal a Tarrés. Com sempre l’objectiu va 
ser aprofundir en la fraternitat. Aquesta vegada els va portar a conèixer la “Comunitat del Cenacle” que està a Cornudella 
del Montsant. Comunitat cristiana que té el carisma d’ajudar a sortir de les drogues, o qualsevol tipus d’addiccions. Va ser 
una visita molt interessant. 

SANTA LLÚCIA 
Com cada any la parròquia 
ens vam reunir als peus de 
la imatge de santa Llúcia 
del Santuari per celebrar el 
seu patronatge. Va ser una 
missa molt bonica i força 
concorreguda. Que santa 
Llúcia ens conservi la vista! 

SORTIDA DE NADAL DELS ESCOLANS 
El dia de Tots Sants la Parròquia va regalar als escolans una 
activitat de aventura. I va ser el dia 
22 de desembre, quan els escolans 
van materialitzar-ho amb un dia 
divertit i ple de fraternitat. La 
sortida va ser a un parc especialitzat 
en aquest tipus d’esdeveniments.  

Fotografies	Ramper	
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PER PRENDRE’N NOTA! 

SORTIDES PARROQUIALS 
PELEGRINATGE A ANDALUSIA 
Estem preparant pel 8 al 12 d’abril un pelegrinatge molt interessant per terres andaluses, especialment Còrdova i Sevilla. En breu 
n’informarem amb detall.  

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 9 i 23 de gener. 
- Consell Plebania administració. Dimarts 15 de gener. 
- Coordinació Alpha. Diumenge 20 gener. 
- Curs Bíblic. Divendres 25 de gener. 
- Coordinació Càritas. Dilluns 28 de gener. 
- Consell Plebania pastoral. Dimecres 30 de gener. 

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. 

dijous, 24 de gener 
INICI DELS SOPARS ALPHA 
El dijous 24 de gener comença un nou curs 
dels sopars Alpha. Començarà a les 9 del 
vespre i acabarà puntualment a les 11 
de la nit. Serà cada dijous i la 
participació serà lliure. 

 

 
Si algú s’anima només 
cal que es posi amb 
contacte amb l’equip 
organitzador o amb el 
Plebà. 
	

diumenge, 13 de gener 
FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
El diumenge hi haurà la renovació de les promeses del 
Baptisme de tots els qui hi participin, també farem una 
pregària especial per tots els nens i nenes que han estat 
batejats al llarg del 2018 a la nostra Parròquia. 

diumenge, 20 de gener 
SANT SEBASTIÀ A LILLA 
Festa Major d’hivern de Lilla en honor a Sant Sebastià. A les 
12 del migdia missa i seguidament processó. 

dijous, 17 de gener 
FESTA DE SANT ANTONI, ABAT 
Missa de Sant Antoni a les 7 del vespre a l’església de Sant 
Miquel. 

dissabte, 2 de febrer 
FESTA  
DE LA CANDELERA  
Celebrarem la festa de la 
Presentació del Senyor “la 
candelera” amb la benedicció de les candeles. Serà a la 
Missa de les 8 del vespre a l’església de Sant Miquel. 
 

diumenge, 3 de febrer 
FESTA DE SANT BLAI 
El divendres 3 de febrer farem la benedicció dels aliments 
en memòria de sant Blai. Serà a la missa de les 11 del matí a 
l’església de Santa Maria la Major. 

RECOMENACIONS 
RECOMENACIONS 
Us volem recomanar dues aplicacions que creiem que us poden ser molt útils per la vostra vida cristiana. Son gratuïtes i us les 
podeu descarregar a App Store (Apple) o Google play (Android). Màxima comoditat per pregar una estona a tot arreu. 

	
1. La missa  
de cada dia  
 
(amb les lectures i 
comentaris de la 
missa diària. 
També versió de 
pagament amb 
les pregàries de la 
missa). 

2. CPL  
 
(la litúrgia 
de les hores 
per la 
pregària 
personal, 
amb el 
santoral 
tarragoní) 



	

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 de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia, Missa + 
adoració 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. 

Total entrades +13.853,00 €          Total sortides -13.517,77 €        Resultat NOVEMBRE:  + 335,23 

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 Santander: 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. 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

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

www.santamariamontblanc.cat	


