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Volien que es digués Zacaries però Elisabet va dir: “S’ha 
de dir Joan” (Lc.1,60) com havia decidit Déu per boca 
de l’àngel. I Joan va ser el precursor de Jesús, el qui va 
preparar el poble per acollir a Crist. El més gran entre 
els profetes.  
 

Fa dies que conversàvem sobre qui seria el nou 
Arquebisbe, i ara ja sabem que “el seu nom és Joan” 
(Lc.1,63). No vull posar-li massa pressió al nou 
arquebisbe amb aquest paral·lisme bíblic, però em ve 
com anell al dit per indicar-vos que tenim nomenat el 
nou successor dels apòstols per a la nostra Església de 
Tarragona i serà Mons. Joan Planelles i Barnosell.  
 

“nou successor dels apòstols per a la 
nostra Església de Tarragona i serà Mons. 
Joan Planelles”  

 

Un prevere gironí que el coneixem com un home de 
Déu, que ha exercit el seu ministeri presbiteral com a 
rector de parròquies, professor de teologia, rector de 
seminari, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya 
i, altres serveis centrats en la comunió pastoral i la 
pràctica teològica.  
 

Benvolguts, des de sempre l’Arquebisbe ens entronca 
en la comunió amb tota l’Església catòlica, i novament 
cal que el reconeguem com un enviat de part de Déu 
per acompanyar-nos en aquest camí de comunió i de 
fe. Un instrument eficaç de la gràcia divina en la seva 
paternitat i pasturatge. Un pastor que hem de demanar 
a Déu que sigui segons el seu cor (cf. Jeremies 3,15). Per 
això us demano que dediqueu part de les vostres 
pregàries a encomanar-lo. 
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Alhora, l’Arquebisbe és un germà gran que ha acollit 
amb “tremolor”, expressió que ell mateix va usar a la 
carta de salutació,  aquest servei en l’Església. I és per 
això que us prego també que des d’ara l’acollim com 
algú de casa, de la família, que ocuparà un lloc 
important, però no llunyà. L’Arquebisbe no ve a 
ajudar-nos, i nosaltres no som aquí per ajudar-lo, com 
si tot plegat es tractés d’una societat mercantil. Ve, i hi 
som, per a viure i créixer en la vida de Déu junts, des de 
la fraternitat, l’estima, l’escolta, el perdó, la confiança i 
la franquesa. És així com l’hem d’acollir a casa. Com 
algú de la família, de la gran família de Déu que 
pelegrina per Tarragona, i concretament a Montblanc. 
Estimats, només així lloarem a Déu rectament pel nou 
Arquebisbe. 
 

Parròquia de Montblanc, el nou Arquebisbe es dirà 
Joan, preguem perquè sigui gran als ulls de Déu, que 
ens condueixi cap al Senyor amb esperit i poder, tot 
preparant-nos per a ser un gran poble (cf. Lc. 1,15-17) 
com feu Joan Baptista. 

Mn. Simó Gras i Solé 
el vostre Plebà. 



HEM VISCUT... 
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WEBS INTERESSANTS 

FESTA DE SANT JORDI I NOU PATRONATGE. 
Novament hem viscut la festa de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat. A la 
Setmana Medieval com ha Parròquia hi hem col·laborat deixant-hi les esglésies de Sant Miquel i de Santa Maria. I 
organitzant la Missa Gregoriana a través de l’Schola Cantorum de Sant Miquel, i la Missa Solemne de Sant Jordi. 
Novament els nens i nenes del Col·legi MD de la Serra han vingut a fer l’ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu de 
Montserrat de Santa Maria, i hem fet, un any més, la missa de la patrona de Catalunya. Aprofitant la Setmana Medieval 
hem fet també la conferència sobre el procés de restauració de la imatge de Santa Maria inaugurada per Nadal. 
Volem també subratllar que hem sabut que en el ple municipal medieval d’enguany s’ha reconegut a la persona de Sant 
Jordi com a patró de Montblanc en la seva categoria de copatró, conjuntament amb Sant Maties i la Mare de Déu de la 

Serra. Patronatges que ja considerava la Parròquia del seu antic. En el mateix ple municipal si ha 
aprovat que les Festes de la Mare de Déu de la Serra tinguin un caràcter desenal.  Un tema que es 
valorarà en el proper Consell de Plebania. 

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. 

SETMANA SANTA 
Aquest mes d’abril hem viscut amb intensitat una nova Setmana Santa, molts han estat els 
actes que hem organitzat conjuntament amb la Congregació de la Puríssima Sang i altres 
entitats. Destaquem a través del full: la gran afluència de persones a la Missa de Rams; que 
han estat membres de les congregacions els qui han fet d’apòstols a la Missa de Dijous sant; el 

Via Crucis Nocturn que enguany s’ha fet pel camí de la font de la ceba; una 
menció especial al nostre germà Jesús Martínez qui ha escrit i predicat les 7 
paraules de Jesús a la creu de després del Via Crucis de Divendres Sant, un 
moment espiritualment important de la 
nostra Setmana Santa.  
Un any més gràcies a tots els qui l’heu fet 
possible a través de la vostra pregària, 
presència i participació. 

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! 

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. 

LA PARRÒQUIA A TV3 
El programa “Signes del Temps” de TV3, ha dedicat 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. Una manera 
més de mostrar qui som i què fem. Agraïm a TV3 el seu interès.  

MILLORES AL SANTUARI 
Al Santuari de la Mare de Déu de la Serra s’han instal·lat dues baranes al presbiteri 
per afavorir-ne l’accés. Són baranes de ferro forjat seguint l’estil de la resta de 
baranes del Santuari, i que tenen la peculiaritat de ser mòbils, és a dir, que en un 
moment determinat es poden treure amb facilitat. També s’ha afegit un esglaó a la 
zona de l’ambó que no hi era, i s’ha instal·lat una nova vitrina per ex-vots a la zona 
del cambril. 

NOVA RECEPCIÓ A L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA 
Aquest mes hem inaugurat la primera fase de la “museïtzació” de Santa Maria. Com vam explicar tenim l’objectiu d’oferir 
una acollida a visitants i turistes que sigui més catequètica i experiencial. La primera fase ha consistit en reformular l’espai 
d’informació i benvinguda. La segona serà habilitar un espai audiovisual que esperem inaugurar en breu. 
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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.  

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 
- Coordinació catequistes. Divendres 10 de maig. 
- Consell Plebania administració. Dimecres 15 de maig. 
- Coordinació Càritas. Dilluns 20 de maig. 
- Curs Bíblic. Divendres 24 de maig. 
- Consell Plebania pastoral. Dimecres 29 de maig. 
- Petites Fraternitats Parroquials. Dimecres 8 i 22 de maig. 
- Trobada Arxiprestal de Càritas. Divendres 31 de maig. 

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. 

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

dijous i divendres, 23, 24 i 30 de maig 

INSCRIPCIONS CATEQUESI 2018/19 
S’obren les preinscripcions pel curs vinent a la catequesi 
d’infants, i als grups de 
confirmació d’EDGE i LifeTeen. 
Ens és molt important per una 
bona organització. 
 

Comunió: 2n i 3r de primària. 
 

Escolania: 4t primària, ... 
 

Confirmació: 1r, 2n i 3r d’ESO. 
 
Divendres 24 de maig de 5 a 7. 
Dilluns 27 de maig de 5 a 6. 
Dijous 30 de maig de 5 a 7. 
 

diumenges de maig 

PRIMERES COMUNIONS 
Els diumenges, 12, 19 de maig i 2 de juny hi haurà les misses de 
la primera comunió a les 12 del migdia a l’església de Santa 
Maria la Major. 
ATENCIÓ: LA MISSA NO SERÀ A LES 11 SINÓ A LES 12!!! 

divendres i dissabte, 17 i 18 de maig 

FESTA DE SANT MATIES 
Festa patronal de Sant Maties la celebrarem amb tota intensitat:  
Divendres 17 de maig a Santa Maria la Major: 

� Missa de vigília de Sant Maties a les 7 del vespre. 
� Salve Solemne a les 8 del vespre.  

Dissabte 18 de maig a Santa Maria la Major: 
� Ofici Major de Sant Maties a les 11 del matí. 

dissabte, 1 de juny 

COMIAT DE L’ARQUEBISBE JAUME 
Missa de comiat de l’Arquebisbe Jaume a les 11 del matí a la S.E. 
Catedral de Tarragona. 
Entrada lliure. 

dissabte, 8 de juny. 

REBUDA DE L’ARQUEBISBE JOAN 
Missa d’ordenació de Mons. Joan Planelles i presa de possessió 
com a nou Arquebisbe. A les 11 del matí a la S.E. Catedral de 
Tarragona. 
Caldrà invitació per entrar-hi. N’informarem com reservar-la. 

mes de maig 

MES DE MARIA 
Durant el mes de maig, 10 minuts abans de la missa diària, hi 
haurà la pregària del Mes de Maria. 

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 

diumenge, 26 de maig 

LAS CRUZES DE MAYO 
Memòria de tradició andalusa. A la missa d’11 de Santa Maria 
la Major, amb la participació del “Coro rociero” de Montblanc. 



	

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. 

 
 

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  

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	

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! 


