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En una de les cartes que sant Pau escriu, precisament la 
que dirigeix a Titus, un company seu, provablement 
batejat per ell, home emprenedor i de capacitat 
conciliadora. Sant Pau li recorda que “Jesús s’ha 
entregat a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de 
tota maldat i purificar-nos, perquè siguem el seu poble, 
la seva heretat preferida, un poble apassionat per fer el 
bé” (Tim 2,14). 
Són múltiples les referències a la bondat al llarg de 
l’Escriptura, probablement la més vinculada és la 
categoria de santedat, tot i que cal no confondre-les del 
tot.  
Perquè en faig referència a l’editorial del nostre full? 
Doncs per una raó ben concreta, fa temps que 
reflexionem sobre la necessitat de treballar com a 
Parròquia per acostar als homes i dones de Montblanc 
a Crist i fer de la Parròquia una família, casa i escola de 
Comunió. En aquesta línia hem orientar tota la nostra 
vida pastoral al llarg d’aquest curs. Però crec que hi ha 
quelcom que ens cal aprofundir una mica més. I és el 
següent: no hi ha vida apostòlica sense “passió” i sense 
reconeixement intern del cor que allò que fem “fa bé”. 
 

M’explico una mica més. La passió és la força motora, 
la dinàmica interna que brolla de l’Esperit, i que em fa 
sortir de mi mateix; transcendeix la meva pròpia 
individualitat i m’obre a la realitat de l’altre, patint 
amb ell. Estar apassionat per quelcom és sortir del jo 
egocèntric per entrar en el nosaltres actiu. Un exemple 
d’això l’il·lustra el Papa Francesc quan diu: “sortim, 
sortim a oferir la vida nova de Jesucrist”. Aquesta 
reiteració expressa aquest apassionament que us parlo. 
I afegeix: “m’estimo més una Església accidentada, 
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ferida i tacada per haver sortit al carrer, que no pas una 
Església malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-
se a les pròpies seguretats” continua (EG 49). Estimats 
podem voler moltes coses, ens pot agradar una altre 
Parròquia, una altre Església, un altre poble, una altre 
família, un altre món, però si no hi posem passió.... si 
no sortim, sinó ho concretem en actes, la deliberació no 
és suficient (cf. La vida cristiana; G. Mora; FTC p.243) i 
la vida s’asseca. 
 

I en segon lloc, tot i que miraré d’explicar-me més el 
proper Full, aquesta passió no només necessita de la 
voluntat pròpia, i de l’Esperit Sant, també d’un horitzó 
que l’impulsi. “L’amor del Crist ens empeny” ens diu 
sant Pau (2Co 5,14), un amor que ens fa reconèixer que 
“fer el bé” és el motiu pel qual fem les coses. Fer el bé és 
bo, disculpeu-me la simplicitat, però crec necessari 
novament reiterar-ho.  

“fer el bé és bo”  

Posar el bé com a principi concret de la nostra vida és 
necessari pel discerniment de les nostres accions. Cal 
buscar el bé sempre, no 
som un poble del mal 
menor, sinó del bé major 
possible. Aquest és 
l’horitzó! Ens haurem de 
preguntar quin és el bé 
major, certament, però 
sempre hem d’escollir el 
bé! Hi continuarem 
pensant. 
 

Mn. Simó Gras i Solé 
el vostre Plebà. 

“fer el bé es bo”  



HEM VISCUT... 
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WEBS INTERESSANTS 

FINAL DE CURS DE CATEQUESI 
El divendres 31 de maig va finalitzar la catequesi del curs 2018/2019. El dia final es va 
celebrar amb una gimcana fins al Santuari de la Mare de Déu de la Serra, una 
pregària d’acció de gràcies a la Mare de Déu i finalment un berenar tots junts. Un dia 
on petits, catequistes i famílies van poder agrair-se tot el viscut al llarg d’aquest curs. 

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL 
Durant aquest mes de maig: 
1. El Consell de Plebania ha valorat positivament la incorporació de Sant Jordi com a patró de la Vila de Montblanc i que 
les festes de la Mare de Déu de la Serra siguin amb caràcter desenal. 

PRIMERES COMUNIONS 
Enguany han celebrat la primera comunió 31 nens i nenes: (diumenge 12 de maig) Bernat Giménez Ribera, Carles 
Giménez Ribera, Estrella Quiles Álvarez, Ivet Sugrañes Ramos, Jaume Felip Cartanyà, Júlia Lladó Rovira, Pia Buqueras 
Sanjurjo; (diumenge 19 de maig) Ariadna Manchado Llopis, Arnau Rodríguez Gavril, Cristina Martí Pallisé, Ivet López 
Malet, Jofre Ollé Andreu, Júlia Manchado Llopis, Marta Torres Pop, Núria Lao Bulló, Roger Guerra Galícia, Ruth Sànchez 
Bigorra; (diumenge 2 de juny) Biel Campdepadrós Güell, Helena Nieto Cervera, Jan Muñoz Cidoncha, Júlia Sugrañes 
Blasco, Maria Bertomeu Sanahuja, Maria Rebollo González, Martí Sans Bové, Martí Vilaró Roig,Paula Martín Berenguer, 
Robert Miracle Rosselló, Toni Garcia Rizos; (diumenge 5 de maig a Poblet) Maria Barrientos Palomo; (diumenge 9 de 
juny a la Guàrdia dels Prats) Carla Roselló Garcia. Que la participació en aquest sagrament els alimenti i els impulsi a una 
major vida cristiana.  

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. 

TROBADA ARXIPRESTAL DELS VOLUNTARIS DE CÀRITAS 
Els voluntaris de Càritas de l’Arxiprestat de la Conca de Barberà s’han reunit per 
celebrar la trobada de final de curs. Aquesta ha estat la tercera vegada que es 
convoca. Com a novetat, enguany, s’ha celebrat a l’Espluga de francolí.  
La trobada ha consistit en una pregària inicial, després una dinàmica per millorar 
l’empatia dels voluntaris de Càritas i finalment un berenar fratern. La valoració va 
ser molt positiva i es va passar el relleu a Santa Coloma per l’any vinent. 

FESTA DE “LAS CRUZES DE MAYO” 
Com cada any, l’Associació cultural andalusa de la Conca de Barberà organitza 
la festa de “Las cruzes de mayo”. Una memòria festiva molt arrelada a Andalusia 
que festeja la creu florida, la creu victoriosa. Entre els diversos actes que van 
celebrar, com cada any, hi va haver una missa rociera a la Parròquia. Enguany va 
ser el dia 26 de maig a Santa Maria la Major. 

FESTA DE SANT MATIES 
Aquest mes hem celebrat novament la festivitat de Sant Maties. Enguany ha 
vingut a predicar a la celebració 
Mn. Joaquim Fortuny, vicari 
general de l’Arquebisbat. Durant 
la missa de la festa, els qui van 
començar fa quaranta anys a ser 
bastoners, han fet un ball a Sant 
Maties i una ofrena al seu honor. 
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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 D’EQUIPS 
- Coordinació catequistes. Divendres 14 de juny. 
- Petites Fraternitats Parroquials. Dimecres 19 de juny. 
- Curs Bíblic. Divendres 21 de juny. 
- Trobada diocesana d’escolans a Vinyols. Dimarts 25 de juny. 
- Coordinació Càritas. Dimarts 25 de juny. 
- Consell Plebania. Dissabte 29 de juny. 

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, 9 de juny 

SOLEMNITAT DE PENTECOSTA 
El diumenge 8 de juny celebrarem amb tota solemnitat, a totes 
les misses de la Parròquia, el final de la cinquantena pasqual 
amb el Diumenge de Pentecosta o de la Pasqua granada. 

dissabte, 22 de juny 

SORTIDA DE PARROQUIAL  
Els participants del Curs bíblic i els 
Catequistes fan una sortida al 
Santuari del Miracle i a la ciutat de 
Solsona. Sortida oberta a tots.  
Preu: 40€  
Apuntar-se a la Plebania o St. Miquel. 
De les 9 del matí a les 7 del vespre. 

divendres, 28 de juny 

FESTIVITAT DEL SAGRAT COR 
Missa d’acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús a l’altar major de 
Santa Maria. A 2/4 d’11 del matí. 

mes de juny 

MES DEL SAGRAT COR 
Durant el mes de maig, 10 minuts abans de la missa diària, hi 
haurà la pregària del Mes del Sagrat Cor. 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

dijous, 13 de juny 

SANT ANTONI DE PÀDUA 
Missa de la Memòria de Sant Antoni de Pàdua a la seva capella 
de l’església de Santa Maria la Major. 
A les 7 de la tarda. 

diumenge, 23 de juny. 

CORPUS 
El diumenge 23 de juny, 

diada de Corpus Christi: 
 

I haurà una única missa a 
tota la Parròquia. Serà a 
les 11 del matí a Santa 
Maria la Major (és 
mantindrà la de vigília a 
les 8 del vespre a Sant 
Miquel). 

 

Seguirà la processó de 
Corpus pels carrers de la 
Vila fins al Santuari de la 
Mare de Déu de la Serra. 
Acompanyant la processó el seguici de la Vila. 
 

El recorregut serà c. Hortolans; Plaça Major; c. Font Major; 
plaça Catalunya; C. Sant Marçal i Pujada de la Serra. 
(Animem a  

- posar domassos i vànoves al llarg del recorregut de la 
processó. 
- portar flors a la processó per fer una ofrena floral a la 
Mare de Déu de la Serra). 

 

Arribada al Santuari i Cant de la Salve a la Mare de Déu de la 
Serra.  
 

Durant la celebració hi haurà la institució dels Ministres 
extraordinaris de l’Eucaristia. I comptarà amb la presència 
dels nens i nenes que han fet la comunió enguany, els 
representats de la corporació municipal, i els escolans, 
campaners i organistes de Santa Maria. 
 

FESTIVITAT DE SANT JOAN BAPTISTA 
Diumenge, 16 de juny. 9 matí. Missa dominical i pregària pels 
ermitans de sant Joan ja difunts. Al Santuari de la Mare de Déu 
de la Serra. 
Dimarts 24 de juny. 8 del matí. Missa de la festivitat de Sant 
Joan. A l’ermita. Única missa del dia. 



	

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. 

Total entrades  + 16.457,51 €          Total sortides -26.479,17 €        Resultat ABRIL:  - 10.021,66 € 

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! 


