
 LA TORTURA  
NO ÉS CULTURA 

FULL PARROQUIAL - 1 

 ANY LXIII     ABRIL -  1  d ’abri l  de 2019      Núm. 1.328 

1

La Setmana Santa també podria ser definida com la 
Setmana Gran del calendari cristià. Són set dies 
intensos que expliquen tota la nostra experiència de fe. 
Són uns dies que narren d’una manera dramàtica el 
fonament, l’horitzó i el sentit de la vida cristiana. Si 
cert és això, no podem deslligar sense caure en la més 
profunda hipocresia, allò que som i vivim al llarg de 
l’any amb allò que celebrem per Setmana Santa. Per 
tant, si ens sentim atrets per la força d’aquets dies, us 
animo que deixem que resplendeixin la resta de l’any. 
 
La Setmana Santa és eminentment, a través d’accions 
litúrgiques, de pietat, i rituals, un esdeveniment 
religiós que posa l’experiència de la passió, mort i 
resurrecció de Jesús en el centre. La mort en creu de 
Jesús n’és l’element icònic. I ho és perquè la creu és el 
testimoni més ferm del compromís de Déu en la 
salvació de la humanitat. La creu és l’instrument de 
tortura a través del qual Jesús revela la faç de Déu al 
món. I aquest fet no és un fet menor. I si ve es cert que 
manifestem plàsticament tot aquest esdeveniment, 
vigilem a no convertir en cultura el que ha estat un 
instrument de tortura, i convertim en folklore el 
moment més dramàtic de la història de la humanitat.  

“La creu és l’instrument de tortura a 
través del qual Jesús revela la faç de Déu 
al món”  

No ens deixem de fer la pregunta: Déu, quan veu com 
vivim la Setmana Santa, què pensa? Ens fem dignes del 
que Ell va fer? La representació, ens ajuda a entrar en 
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la història o la converteix en caricatura? Desitjo que 
tots els qui dedicarem temps, esforç, voluntat, 
participació a la Setmana Santa 2019 ho visquem com 
el que és: l’acostament sincer i dramàtic a la història 
més bella de la humanitat. 
 
Molt bona Pasqua del Senyor 2019. 
 

Mn. Simó Gras i Solé 



HEM VISCUT... 
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WEBS INTERESSANTS 

FINALITZACIÓ DELS SOPARS ALPHA 2019 
Aquest mes de març hem acabat els Sopars Alpha 2019. Hi han participat un total de 30 
persones. Ha estat possible gràcies al compromís constant de 9 coordinadors, 10 
responsables de cuina i servei, i la col·laboració puntual de qui ha fet les ponències. Un 
gran esforç que novament ha possibilitat que homes i dones de Montblanc conversessin 

sobre temes troncals de la vida i de 
la fe. 

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. 

RECÉS ARXIPRESTAL 
El segon diumenge de Quaresma vam celebrar el 
recés arxiprestal a la Parròquia de Sarral. Enguany el 
va acompanyar la germana Irene Paris de la 
comunitat Vedruna de l’Espluga. Un bon espai de 
comunió i aprofundiment de la nostra fe i eclesialitat. 

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, app 

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! 

SORTIDES PARROQUIALS 
PASSIÓ DE CERVERA. 
El dissabte 13 d'abril, vigília de Rams, anirem a veure La Passió de Cervera. 
La sortida serà de tot el dia: al matí visita guiada per Cervera, dinar i a la tarda La Passió. 
Viatge amb autocar des de Montblanc. 
Preu 45€ tot inclòs, i els menors de 12 anys 25€. 
Cal apuntar-se a la Plebania o a les sagristies (Santa Maria, Sant Miquel i la Serra). 
 
No hi haurà missa de Vigília de Rams a Sant Miquel. 

GRAVACIÓ PEL PROGRAMA “SIGNES DEL TEMPS” DE TV3 
El programa “Signes del Temps” de TV3, que es fa cada diumenge a 2/4 d’11 del matí, 
dedicarà dos programes a la nostra parròquia. Concretament el diumenge 7 d’abril i el 
diumenge 21 d’abril. El primer a la Parròquia en general i el segon als Campaners de Santa 

Maria. El programa va fer les gravacions el divendres 22 i el dijous 
28 de març.  

Una manera més de mostrar qui 
som i què fem, i per tant, de mirar 
d’anar concretant la nostra Visió 
parroquial  
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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 5 d’abril. 
- Consell Plebania administració. Dimecres 3 d’abril. 
- Curs Bíblic. A l’abril no n’hi haurà. 

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. 

dimarts, 23 d’abril, 
SANT JORDI, màrtir. 
La solemnitat de Sant Jordi, patró de 
Catalunya i copatró de la Parròquia, la 
celebrarem amb una Missa solemne a les 6 
de la tarda a l’Església de Santa Maria la 
Major. 
Amb la participació de la comitiva reial de 
Sant Jordi i la col·laboració de la Coral Flor de Lis. 

dilluns, 1 d’abril 
CELEBRACIÓ PENITENCIAL 
Novament celebrarem 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.  
 
TAMBÉ mitja hora abans del VIA CRUCIS del 
DIUMENGES A LA TARDA, o després a petició. 
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- Coordinació Càritas. Dilluns 29 d’abril. 
- Consell Plebania pastoral. Dimecres 10 d’abril.	
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del 14 a 22 d’abril. 
SETMANA SANTA 2019 
DIUMENGE DE RAMS  
-  a les 9 del matí Benedicció i Missa al Santuari de la MD. 
-  a les 10 del matí Benedicció a la Guàrdia i a Vilaverd. 
 

- a les 11 del matí benedicció dels Rams a la plaça de Santa 
Maria i seguidament Missa de la Passió. 

 

-  a la 1 del migdia Benedicció i Missa a Lilla. 
-  a les 6 de la tarda Via Crucis a SantaMaria (mitja hora abans 

el Plebà serà al confessionari del Santíssim de Santa Maria). 
 
DILLUNS SANT 
- Missa Crismal a 2/4 d’11 del matí a la Catedral de 

Tarragona. 
- a les 7 de la tarda Missa a l’església de Sant Miquel. 
 
DIMARTS SANT  
- a les 7 de la tarda Missa a l’església de Sant Miquel. 
- a 2/4 de 10 de la nit Via Crucis nocturn arxiprestal. 
 
DIJOUS SANT 
- a les 8 del vespre missa de la Cena del Senyor a SantaMaria 

(Primer acte del Tríduum Pasqual). 

dissabte, 27 d’abril 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Missa de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, 
patrona principal de Catalunya, a les 9 del matí a la seva 
capella de Santa Maria la Major. 
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- a 2/4 d’11 de la nit Hora Santa de pregària a SantaMaria. 
 
DIVENDRES SANT 
- a les 8 del matí, Via Crucis pels carrers i el Pla, i Sermó de les 

7 paraules a SantaMaria. 
- a les 10 del matí, Via Crucis a la Guàrdia dels Prats. 
- a les 11 del matí, Via Crucis a Lilla. 
- a les 12 del migdia, Via Crucis a Vilaverd. 
- a les 5 de la tarda, Celebració de la Mort del Senyor. (2n acte 

del Tríduum Pasqual). 
- a les 10 de la nit, processó del Silenci. 
 
DISSABTE SANT 
- a les 10 del matí, Ofici de lectura i pregària de laudes del 

Dissabte Sant. A SantaMaria. 
 

- a les 10 de la nit, Ofici de la Solemnitat de Pasqua. Vetlla 
Pasqual a SantaMaria. Amb l’encesa del foc nou a la plaça i 
la renovació de les promeses del Baptisme. (Últim acte del 
Tríduum Pasqual). 

 

DIUMENGE DE PASQUA 
- Misses de la solemnitat de Pasqua, horaris com cada 

diumenge. 
 
DILLUNS DE PASQUA 
- a les 11 del matí missa al Santuari de la MD de la Serra. 
- a 2/4 d’1 del migdia missa al l’ermita de la MD del Montgoi 

dissabte, 6 d’abril 
PREGÓ DE SETMANA SANTA 
A 2/4 de 7 de la tarda a l’església de Sant Marçal. A 
càrrec del P. Abat de Poblet. 
A les 8 del vespre Missa dominical i pregària pels difunts 
de la Congregació de la Sang. Amb la col·laboració de 
“l’Schola cantorum”. 
(no hi haurà missa a Sant Miquel) 

diumenge, 28 d’abril 
FESTA DE SANT PERE ERMENGOL 
Missa a l’ermita de la Mare de Déu dels Prats a la Guàrdia 
dels Prats a 2/4 d’1 del migdia. 

SETMANA MEDIEVAL 
Durant la Setmana Medieval (diumenge 28 i 5) totes les misses 
de Santa Maria seran a la mateixa hora a l’església de Sant 
Miquel. 



	

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. 

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: 

- Ramon Bové Rivelles (92 - c. fusteria) 4 de març. 
- Catalina Ciurana Capo (77 - VILAVERD) 10 de març. 
- Núria Andreu Rosich (80 - av. Dr. Folch) 12 de març. 
- Josep Solanes Farré (86 - c. St. Francesc) 15 de març. 
- Josep Miró Segovia (50 - c. Mur) 20 de març. 

 

Units a ells en l’Eucaristia, que en pau visquin! 
 
Cada últim dissabte de mes (a la missa de vigília) oferirem la missa especialment per tots els qui han mort al llarg del mes. 

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! 


