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Jesús ens va prometre una vida plena, no pas una vida fàcil. 
Si el Fill de Déu va viure amb la complexitat i la duresa amb 
què va viure, com volem que la nostra vida personal, i com a 
Església, sigui fàcil o un camí de roses? I diria més, si a Jesús 
la vida li va ser complicada, quan Ell era l’home sense culpa, 
com no serà més complicada la nostra, que a més de la 
complexitat, hi hem d’afegir el nostre propi pecat i la 
responsabilitat de les nostres decisions, no sempre 
encertades. 
 

Dic això, no perquè no cregui que aquest món i aquests 
temps no estiguin plens d’oportunitats i de moments bons, 
bonics i feliços. És ben cert que viure la vida amb Jesús és 
viure-la d’una plena, i per tant, curulla de benaurança i 
vitalitat! Tot això ho dic perquè no vull al·ludir el fet que el 
moment que vivim com Església és complex: la situació 
diocesana es troba en un moment de canvis, i no només 
episcopals, també canvis profunds en la seva estructuració i 
base;  veiem amb dolor desercions anònimes i silencioses 
d’entitats, persones, i realitats d’Església que van diluint o 
abandonant la seva vida i identitat cristiana; se’ns clava al 
cor el que llegim en titulars periodístics que ens parlen de 
delictes de pederàstia o altres abusos perpetrats per preveres 
o altres cristians, sumant-hi les dificultats que troba la 
institució eclesial per resoldre-ho adequadament; també 
observem amb tristesa les tensions intraeclesials entre grups, 
faccions i pensaments, que podrien ser viscuts com a 
riquesa i complementarietat, però habitualment es mostren 
com a lluites caïnites;... 
 

Aquest editorial és perquè vull que sapigueu que el dolor 
que pugueu sentir com a cristians de Montblanc: quan a 
vegades heu d’acotar el cap a converses del bar; quan als 
grups de whatsapp no sabeu com reaccionar quan corren 
riotes del que som com a catòlics; quan a la feina us 
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demanen explicacions del que surt a les notícies sobre 
l’Església com si vosaltres en fóssiu els responsables o en 
fóssiu els portaveus; quan als sopars amb amics sou blanc de 
comentaris o interpel·lacions; quan a la família us pregunten 
perquè encara aneu a la parròquia;... aquest dolor, 
desconcert, cansament i tristesa, és també el meu, i el de la 
majoria dels membres de la gran família de l’Església, gràcies 
a Déu!  
 

“tota circumstància de crisi és una 
oportunitat, i això no només és un dir. 
Sabem que val la pena seguir a Crist!” 

 

Cal que no oblidem, hi ho vull subratllar, que tota 
circumstància de crisi és una oportunitat, i això no només és 
un dir. Sabem que val la pena seguir a Crist (i tant que val la 
pena!, diré més, és l’únic que val la pena!). Ningú ens ha dit 
que fos fàcil ser cristià, el que sí que ens han dit és que si ho 
vivim amb profunditat, i això passa necessàriament per la 
família que és l’Església, no només val la pena, sinó que 
omple la vida d’una saba plena de vitalitat, pau, fortalesa, 
alegria, dona fruit i fruit en abundància. Saber-ho ens ha de 
donar aquella perspectiva necessària per viure el moment 
present més al costat de la creu de Jesús, i per tant, 
alimentats pels sagraments, i acompanyats de Maria, la mare 
de l’Església santa. 
 

Desitjo de tot cor que visquem aquest moment com una 
repte per créixer en fermesa i radicalitat evangèlica i 
eclesial. Il·luminats pels grans sants de l’Església siguem 
ferment per una renovada fornada de cristians. 
 

Mn. Simó Gras i Solé 
el vostre Plebà. 

. 



HEM VISCUT... 

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

WEBS INTERESSANTS 

Nova megafonia a l’església de Vilaverd 
A través d’un acord amb l’Ajuntament de Vilaverd s’ha renovat tota la megafonia de l’església 
Parroquial. L’actuació ha suposat el canvi de tots els micròfons, altaveus i amplificador. Aquesta 
millora és fruit de la bona col·laboració entre ambdues institucions. Un fet que agraïm i valorem. 

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL 
Durant aquest mes de gener: 
1. Hem posat una nova calefacció a les sales de catequesi de la Plebania ja que ha resultat insuficient la que es va plantejar 
quan es va renovar tota la Plebania al 2017. Una intervenció quantiosa però necessària. 

2. El Consell d’Administració ha donat llum verda per tal d’iniciar el projecte de “museïtzació” de Santa Maria que es 
desplegarà per fases. En breu es mirarà d’explicar a la Parròquia. 

3. El Consell Comarcal ens ha informat que l’atenció dels transeünts (servei de menjador), una competència de serveis 
socials bàsics que ha d’atendre per llei l’administració local, ara serà dispensat per la Policia local de Montblanc i a través 
d’establiments de Montblanc. Aquest canvi permetrà a Càritas destinar a nous usos socials l’edifici del pla. Que al llarg del 
2019 concretarà. 

Inici dels sopars Alpha 
Un any més hem començat els sopars Alpha de la Parròquia, un fet del qual ens 
en podem sentir molt agraïts. Un total de 35 participants, 9 coordinadors i 10 
voluntaris de cuina i intendència ho estant fent possible. Cal que ho 
encomanem a la gràcia de Déu, ja que Ell n’és el motor i l’impulsor. Enguany a 
l’Arquebisbat ho han començat les parròquies de Santa Coloma de Queralt, 
Riudoms, Reus i Tarragona.  

PODEU	APUNTAR-VOS-HI	A	LA	PLEBANIA	O	A	LES	SAGRISTIES	

Festa Major a honor de Sant Sebastià de Lilla 
La festa major d’hivern de Lilla a honor de Sant Sebastià enguany l’hem celebrat el mateix dia de 
l’onomàstica, ja que coincidia amb diumenge. La festa va comptar amb una missa solemne 
acompanyada pel Cor Sant Joan de Lilla, i amb la presència dels representants de l’ajuntament de 
Montblanc, l’alcaldessa pedània, l’associació de veïns, i la pubilla d’enguany. Després de la missa 
solemne va continuar la festa amb un dinar popular. 

NOCES 
S’han unit en matrimoni: 
- el Josep Martí Farriol i la Raquel Rodríguez Bermudo, 
el 30 de desembre a l’església de Sant Miquel.  

Enhorabona! 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 
BAPTISMES 
Ha nascut a la vida nova de la fe: 
- Josep Martí Rodríguez. Fill del Josep i la Raquel. El 30 de 
desembre. 

Benvingut a l’Església! 
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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 13 i 27 de febrer. 
- Consell Plebania administració. Dimecres 6 de febrer. 
- Sopars Alpha. Cada dijous. 
- Curs Bíblic. Divendres 22 de febrer. 
- Coordinació Càritas. Dilluns 25 de febrer. 
- Consell Plebania pastoral. Dimecres 20 de febrer. 

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. 

diumenge, 24 de febrer 
JORNADA FAMILIAR DE CATEQUESI 
Des de la catequesi volem inicia aquest any una trobada de 
família, amb els nens i nenes de la catequesi, els seus pares i 
els catequistes. 
El tema d’enguany serà “Déu, un més de la nostra família”.  
 
La jornada s’iniciarà 
amb la missa major de 
les 11 del matí, 
continuarà amb un 
seguit d’activitats pels 
adults, i pels nens de la 
catequesi. I acabarà 
amb un Vermuth. 

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 diumenge 3 de febrer farem la 
benedicció dels aliments en memòria 
de sant Blai. Serà a la missa de les 9 del 
matí al Santuari de la MD de la Serra, i a 
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. 
	

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

dimarts, 5 de febrer 
SANTA AGATA 
Missa a honor de Santa Àgata, patrona de les dones. Jornada 
especial per pregar pels reptes que afecten a les dones. A les 
7 del vespre a Sant Miquel. 

diumenge, 10 de febrer 
DIA DE LA LLUITA DE LA FAM I LA POBRESA 
Un any més celebrem una jornada de pregària, 
sensibilització i generositat per la lluita contra la fam i la 
pobresa d’arreu del món. A través de Mans Unides ho 
viurem a totes les misses del cap de setmana. 
 
Amb la campanya d’enguany, l'organització inicia un nou 
període de tres anys en què centrarà el seu treball en els 
Drets Humans com a instrument i 
estratègia en el seu suport i 
acompanyament a les persones 
més desfavorides del planeta. 
Enguany ens convida a què fixem 
la nostra mirada en les dones 
d'altres països i amb tres negacions 
provocadores (ni independent, ni 
segura, ni amb veu), se’ns convida 
a reflexionar sobre si existeix una 
igualtat real d'oportunitats entre 
homes i dones en tots els llocs del 
món. 

diumenge, 17 de febrer  

JORNADA MUNDIAL DELS MALATS 
En motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes 

l’Església celebrem la Jornada Mundial dels Malalts. Per 
aquest motiu novament oferim la possibilitat de rebre el 
Sagrament de la Unció als Malats per tots aquells que 
vulguin afrontar la malaltia amb l’ajuda de Déu. 

 

La Celebració la farem el diumenge 17 de febrer a la Missa 
Major de les 11 del matí a Santa Maria. 

 

Cal tenir en compte: 
- Poden rebre el sagrament tots aquells batejats que ho 

demanin. Cal apuntar-se personalment o a través d’un 
familiar al Plebà, a la secretaria de la Parròquia, a la 
sagristia de Santa Maria, Sant Miquel o a la Serra. 

- Poden demanar-ho els fidels que tenen una malaltia 
greu sigui puntual o crònica, les persones majors de 75 
anys, o els qui han de sotmetre’s a una operació 
rellevant al llarg de l’any.  

- Els que son residents de qualsevol de les residència de 
Montblanc ja ho hem concertat amb elles per celebrar-
ho a la mateixa residència. 

- Es pot rebre tot i que s’hagi conferit ja una altre vegada. 
- Si algú no pot participar a la Missa Major a Santa 

Maria, cal que ho indiqui i se li conferirà a casa o en 
un altre lloc adient. 

- Hi haurà una preparació per als candidats el dilluns 11 
de febrer (festivitat de la Mare de Déu de Lourdes) a 
l’acabar la missa del vespre de Sant Miquel (qui pugui). 



	

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 + 
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  + 10.607,32 €          Total sortides -11.190,93 €       Resultat DESEMBRE:  - 583,61 € 

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.  

O fer-vos benefactors del XARXAFUTUR. 

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. 

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	


