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Fruit d’una conversa amb un germà prevere, una més de les 
múltiples converses que al llarg d’aquest mes de febrer he 
tingut amb companys mossens o laics per compartir el 
moment que estem vivint com a Església (converses totes 
elles com a resposta a la necessitat de parlar, compartir, 
contrastar, que tenim tots aquets dies, tot fent aflorar la 
gran força terapèutica que té la fraternitat i la paraula). 
Durant la conversa em va citar el contingut d’un llibret que 
es diu  Le peuple de Dieu dans la nuit del teòleg franciscà 
Éloi Leclerc, que reflexiona sobre la situació de l’Església 
postconciliar de finals dels setanta, sobretot des de l’òptica 
francesa. Una Església que vivia en preocupació el fet de 
viure en un món on la seva presència havia deixat de ser 
hegemònica, una societat que s’articulava com una societat 
profana, on les institucions religioses estaven quedant al 
marge, i els creients se sentien sols, sense referents, en un 
món pluralista i una cultura agnòstica militant. Els dos vam 
convenir que hi havia grans paral·lels amb la situació actual 
i que el llibre oferia pistes interessants. A l’arribar a casa, 
vaig buscar aquest llibre perquè em sonava que el tenia, i sí, 
en la seva edició castellana El pueblo de Dios en la noche i 
novament l’he tornat a llegir (si ja l’havia llegit abans, 
perquè no sé ben bé com ha arribat a casa).  
 

Perquè ho referencio tot això, doncs perquè la tesis del 
llibre no és altre que reconèixer que el moment que vivim 
és un moment de gran creativitat i oportunitat. Així 
compara, agafant una imatge de gran força, el moment 
present de l’Església amb el moment de l’exili del poble 
d’Israel. “El exilio del pueblo judío que siguió al desastre 
nacional del año 587 a.C. y que duro unos cincuenta años, 
supuso de hecho, para los creyentes de Israel, una larga 
travesía nocturna. Vivieron una noche total de sus 
Instituciones: monarquía, templo, sacerdotes, tierra 
prometida,... El pueblo elegido, deportado, dispersado en 
medio de pueblos paganos ya no sabia en quién confiar. 
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Silencio total de Yahvé”. I és en aquest moment que el poble 
d’Israel descobreix amb nova força que quan Déu calla a la 
història és quan cal estar més atent, ja que és l’hora que parla 
al cor. “La Palabra de Dios ya no podía descender de las 
alturas fulgurantes del Sinaí; tan solo podía emerger de las 
profundidades del corazón quebrantado «Me la llevaré al 
desierto, y allí le hablaré al corazón (Os 2,16)». A partir de la 
pobresa existencial de l’exili, els fills d’Israel van ser 
convidats a una regeneració i a redescobrir novament 
l’Aliança, una Aliança inscrita en el cor. 
 

Estimats la Bíblia ens ofereix, a través d’uns esdeveniments 
històrics, una experiència humana que transcendeix a la 
mateixa història i emergeix com a referent per la nostra 
experiència espiritual d’avui: l’exili. 
 

L’exili va ser un camí de purificació al qual va ser sotmès el 
poble d’Israel, i nosaltres també hi estem sotmesos. Potser 
m’heu sentit a dir aquets dies: “o ens purifiquem o ens 
purifiquen però purificats quedarem, això no té aturador”. 
El que sí depèn de nosaltres és créixer. I això no ho farà 
ningú per nosaltres.  
 

“o ens purifiquem o ens purifiquen, això 
no té aturador. El que està a les nostres 
mans és créixer”  

 

Estimats, que aquets dies de Quaresma siguin un bon 
moment per prendre consciència del moment en què ens 
trobem com a Església, i demanem saber escoltar la crida de 
Déu que fa al cor de tots.  
Aprofitem-ho. 
 

Mn. Simó Gras i Solé 
el vostre Plebà. 

	



HEM VISCUT... 
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WEBS INTERESSANTS 

SAGRAMENT DE LA UNCIÓ ALS MALALTS 
Novament, i per tercer any, hem viscut el sagrament de la Unció dels malats de manera comunitària en motiu de la 
festivitat de la Mare de Déu de Lourdes. Unes 90 persones de la nostra parròquia han rebut el sagrament de la tendresa, el 
perdó i la guarició de Déu. Cal que ens en sentim joiosos i que preguem per ells. 

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL 
Durant aquest mes de febrer: 
1. Hem acollit diversos concert en motiu de l’Any de la capitalitat de la Sardana. 
2. Hem desencallat el conveni de voluntariat amb la residència Llar Conca de Barberà. 
3.  
 
	

DIUMENGE EN FAMÍLIA 
Per primer any hem celebrat, el que hem anomenat “Diumenge amb família”, una trobada de les 
famílies de la catequesi amb els catequistes. El tema d’enguany ha estat “Déu, un més de la nostra 
família”. El taller pels pares l’ha acompanyat, la mestre i mare de família, Maite Muñoz qui els hi 
va donar eines practiques per integrar la vida de fe al ritme quotidià. Els nens amb les catequistes 
van fer un taller de creació d’un marc amb la imatge de la Mare de Déu de la Serra. La jornada va 
començar amb la missa major, i va acabar amb un vermut amb tots els participants. 

RECOMENACIONS 
Us recomanem YOUVERSION The Bible App, una excel·lent aplicació en català de la bíblia 
(aplicació original en anglès). Et permet llegir la bíblia de manera lineal, temàtica amb 
plans personalitzats. Descarregueu-vos-la, us farà bé i us agradarà. 
 
Recordem l’aplicació per a les lectures de la missa diària: La Missa de Cada dia, 

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

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! 

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! 

TROBADA ANUAL  
DE LES ZELADORES DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
Un cop l’any les zeladores de la Sagrada família es troben per repassar com 
va aquesta activitat tant pròpia de la pietat montblanquina. Una trobada que 
és també un berenar i un moment de fraternitat.  
Us animem a rebre la Sagrada Família a casa. Si encara no la rebeu, poseu-
vos en contacte amb qualsevol de les zeladores o amb la Plebania. 
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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.  
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DATES A RECORDAR 
- Coordinació catequistes. Divendres 1 de març. 
- Petites Fraternitats Parroquials. Dimecres 13 i 27 de març. 
- Consell Plebania administració. Dimecres 6 de març. 
- Sopars Alpha. Cada dijous. 
- Sopars Alpha jove. Cada divendres. 

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. 

dimecres, 6 de març 

DIMECRES DE CENDRA 
Celebració d’inici de la Quaresma 
amb la imposició de la cendra com 
a signe de voluntat de conversió 
sincera. 
A les 7 de la tarda a l’església de 
Sant Miquel. 
 
Dia de dejuni i abstinència de 
carn, en comunió amb tota 
l’església catòlica d’arreu del món. 

diumenges de març 

VIA CRUCIS 
Una de les exercitacions més 
típiques de la quaresma, que 
millor ens ajuda a pregar pels 
patiments del món, i alhora 
reconèixer la grandesa 
redemptora de Jesús, gràcies al 
misteri del camí de la creu o via 
crucis. 
 
Cada diumenge de quaresma (menys el diumenge 17 de 
març) a les 6 de la tarda a l’església de Sant Miquel. 

diumenge, 17 de març 

RECÈS ARXIPRESTAL DE QUARESMA 
Moment de pregària pausat i seré en el camí quaresmal. 
Enguany a la parròquia de Sarral dirigit per la nova 
superiora de la comunitat Vedruna de l’Espluga, la 
germana Irene Paris.  
 
A 2/4 de 6 de la tarda a l’església de Sarral. Si es necessita 
transport cal apuntar-se a les sagristies o a la plebania. 

SORTIDES PARROQUIALS 
PELEGRINATGE A L’ESGLÉSIA DE SEVILLA. 
Pelegrinatge per terres de la l’Església d’Andalusia. Del 8 al 12 d’abril. Un pelegrinatge molt interessant que us animem a 
participar-hi. Viatjarem en AVE, hotel de 4*, pensió complerta i visites per un preu de 700€. Visitarem Sevilla, Córdoba, 
Cadis. Els qui hi estigueu interessats trobareu més informació 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: 
Sevilla + Nom i cognoms persona.  Paga i senyal de 200€. Data límit per apuntar-se el 17 de març. 

dilluns, 1 d’abril 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL 
Novament celebrarem 
conjuntament el 
Sagrament de la 
Reconciliació a vigílies 
de la festa de Pasqua. 
Almenys una vegada 
l’any l’Església urgeix a 
rebre aquest sagrament 
de perdó i guarició espiritual.  

No es pot participar de la Comunió plena sense la 
reconciliació sincera amb Déu i la comunitat cristiana. I 
això no és una qüestió individual, sinó que requereix de 
l’acció de l’Esperit Sant que ho fa possible. No es pot ser 
jutge i part en el mateix afer, i l’afer som nosaltres! 

La celebració serà a les 7 de la tarda (fins a les 8 del 
vespre) a l’església de Santa Maria la Major amb monjos 
de Poblet i preveres de l’Arxiprestat.  

dissabte, 9 de març 

DIA DE L’ESPERIT - ALPHA 
A l’equador dels sopars Alpha, que estem celebrant un any 
més a la Parròquia, arriba el dia de l’Esperit. Jornada 
dedicada a reflexionar sobre l’acció de l’Esperit Sant a les 
nostres vides, i pregària de l’efusió de l’Esperit Sant. 
 
De 4 de la tarda a 11 de la nit al Seminari de Tarragona. 

dimarts, 19 de març 

SANT JOSEP 
Solemnitat de precepte de Sant Josep a les 7 de la tarda a 
l’església de Santa Maria la Major. 
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- Curs Bíblic. Divendres 22 de març. 
- Coordinació Càritas. Dilluns 25 de març. 
- Consell Plebania pastoral. Dimecres 20 de març. 



	

ENTRADES GENER 2019 
Col·lectes ordinàries . . . .  .2.238,93 € 
Donatius i almoines . . . .     .4.477,26 € 
Benefactors . . . . . . . .   .20,00 € 
Donatius obres . . . . . . .   330,90 € 
Lloguers i altres . . . . .    . .1.578,04 € 
Serveis a les esglésies . . . . .6.133,79 € 
Càritas parroquial . . . . . .2.474,78 € 
Subvencions . . . . . . . .   646,50 € 

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

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

SECRETARIA 
Dilluns i Dijous de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. 
 

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. 

SORTIDES GENER 2019 
Crèdit obres Santa Maria:. . .    . - 893,34 € (falten -83.794,35 €) 
Subministraments: . . . .  . . . . . . .     - 2.559,49€ 
Obres . . . . . . . . . . . . . . .     - 4.361,74 € 
Aportació al Fons Comú diocesà. . . . . .     . .  - 621,16 € 
Personal remunerat . . . . . . . . .     .   - 1.028,34 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . .    .   - 1.786,15 € 
Càritas parroquial . . . . . . . . . . .    - 2.204,59 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . .  - 606,42 € 

Total entrades  + 17.900,20 €         Total sortides -14.061,23 €      Resultat GENER:  + 3.838,97 € 

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. 

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	

EXÈQUIES 
Aquest mes hem encomanat a la misericòrdia del Pare als nostres germans que han mort: 

- Francisco Cabello Carreño (85 - Lilla) 29 de gen. 
- Catalina Cortes Sosa (101 - av. Manel Ribé) 7 de febrer. 
- Josep M Caballé Bové (72 - c. Vilaverd) 14 de febrer. 
- Lorenzo Camin Herver (75 - c. Pintor Potau) 19 de febrer. 
- Jaume Vendrell Serra (32 - c. Jacint Verdaguer) 23 de febrer. 
- José Ardila Viseas (97 - c. Santa Coloma) 27 de febrer.  

 

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

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

Encara no ets benefactor de la Parròquia de Santa Maria?  
Pots convidar a ser-ho a algun familiar o amic?   Ho necessitem pensant en el futur! 


