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Molts són els llibres que podem llegir 
aquest estiu, i segurament és el millor 
moment per desencallar aquells que 
ens van arribar per Sant Jordi, i que 
no hem acabat de trobar el moment 
de llegir-los. Entre els llibres que estic 
llegint, no sé si us passa però no 
llegeixo mai un sol llibre, sempre vaig 
trenant diferents lectures, depenent 
del dia o del moment que hi dedico, doncs un dels que 
estic llegint és “Què hi faig aquí a la terra? Una vida 
amb sentit” de Rick Warren. Em va fer pensar un llibre 
del mateix autor: “Una Església amb sentit”, i ara m’he 
animat a aquest que té una temàtica més personal. 
Novament em sembla un llibre suggerent i que fa 
rumiar (cosa que n’espero d’un llibre per mantenir-me 
l’interès de la seva lectura), i és per això que us el 
recomano, i alhora n’agafaré idees per compartir amb 
vosaltres a través del Full Parroquial. 
 

Una d’elles és aquesta: el temps d’estiu és un temps 
propici per la contemplació i està bé que així sigui. 
Passejos relaxats, rutes a peu o amb bicicleta més 
llargues, estones llargues contemplant el mar, o mirant 
el joc dels nens de la família. L’estiu és un temps pausat 
pel voler mateixa de la natura. Essent així penso que és 
un bon moment per adonar-nos-en que la resposta a la 
bellesa, a la grandesa, a la vida que contemplem ens 
supera a nosaltres mateixos, i ens obre al 
reconeixement del Senyor de qui prové tot, ho sosté 
tot, i al qual s’encamina tot: El Déu de l’univers. 
 

Podem especular sobre el sentit de tot plegat, i 
segurament fem bé de fer-ho, si això suposa endinsar-
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nos en un camí de recerca espiritual 
i vital. Però semblaria poc savi 
desestimar el dipòsit vital que ens 
aporta la revelació de Déu descrita 
en la bíblia. La bíblia ens revela el 
sentit que li ha donat a l’invent (la 
vida) l’inventor (Déu). Podem mirar 
d’aprendre els coses a través d’anar 
provant, amb el perill de no 

encertar, i en les múltiples proves prendre mal. O 
podem recórrer a la saviesa contrastada de generacions 
i generacions d’homes i dones que han trobat en la 
Paraula de Déu “el camí, la veritat i la vida” (Jn 14,6). 
Sant Pau ens diu que si només ens guiem pels nostres 
coneixements ens trobarem tancats en nosaltres 
mateixos, en canvi els qui es deixen guiar per Déu 
troben la Vida i la pau (cf. Rm 8,6). I ens diu el mateix 
Pau: en Crist sabem qui som (cf Ef 1,11). També ens ho 
recorden els pares conciliars del Vaticà II quan diuen 
que “el misteri de l’home només s’aclareix 
veritablement a la llum del misteri de Jesús” (cf. GS 22).  
Benvolguts, el primer pas en el reconeixement del 
misteri de la pròpia vida, i al contrari que diuen quasi 
tots els llibres d’autoajuda, és que el centre no hi sóc jo 
sinó Déu. I des d’aquesta perspectiva tot agafa un nou 
sentit més profund i més gran. “Tot comença per Ell i 
s’encamina cap a Ell” (cf. Col 1,16).   
 

Aquest estiu ens podríem preguntar, què puc fer 
perquè aquesta veritat no s’esborri de la meva mirada i 
del meu cor, i visqui més per a Déu que no pas tancat 
en les meves cabòries? Bon estiu! 
 

Mn. Simó Gras i Solé 
el vostre Plebà. 

“fer el bé es bo”  



HEM VISCUT... 
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WEBS INTERESSANTS 

26 de juny 

JORNADA DE TREBALL DEL CONSELL PLEBANIA 
El dia de Sant Pere es va celebrar la Jornada de Treball del Consell de Plebania. Cada any el Consell dedica un dia sencer a 
revisar el treball fet al llarg de l’any a la Parròquia, i a plantejar els reptes que com a Parròquia hem de fer front durant el 
curs vinent i els propers anys.  
En el capítol dels projectes a curt termini es vol impulsar la creació d’un Oratori per adults, un espai per aprofundir en la 
pregària personal amb grup; la creació d’una grup d’animació i dinamització cultural de la parròquia; el replantejament de 
la dinàmica del Consell Parroquial; l’impuls del voluntariat de Càritas; la creació d’un equip d’acollida parroquial; entre 
d’altres propostes. 
També es va explicar el procés de reestructuració parroquial que s’ha iniciat a l’Arxiprestat de la Conca de Barberà. Ja que 
s’ha suprimit una agrupació parroquial, de les cinc que hi havia, i s’han creat quatre grans Unitats Pastorals. Un procés 
que es troba encara en el seu punt embrionari, però que suposa, interinament, que el Plebà de Montblanc hagi de vetllar 
per tres parròquies més. 

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. 

24 de juny 

FESTA DE SANT JOAN 
Els ermitans de Sant Joan novament van organitzar la missa de Sant Joan a 
l’ermita. La missa va ser presidida per Mn. Jaume Sanahuja i va comptar amb 
la participació dels ermitans i feligresos que es van animar a pujar-hi.  
 
Fotografia Ramper 

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. 

25 de juny 

TROBADA D’ESCOLANS 
Els nostres escolans s’han sumat a la trobada diocesana d’escolans 
que com cada any organitza la delegació de vocacions de 
l’Arquebisbat. La trobada va tenir lloc a la parròquia de Vinyols i 
va servir perquè els escolans coneguessin el nou Sr. Arquebisbe, 
qui els va animar a ser nens i nenes exemplars en el seguiment a 
Jesús. Un molt bon dia de convivència i fraternitat. 

22 de juny 

SORTIDA PARROQUIAL A SOLSONA 
Com a final del curs bíblic d’enguany, i obert a tota la 
comunitat, es va fer una sortida parroquial a Solsona i 
al Santuari-monestir del Miracle. Una jornada rodona 

amb la visita guiada al 
Museu diocesà, una 
visita per la ciutat, i que va coincidir amb la sortida 
dels gegants de Corpus, i finalment una visita guiada pel Santuari del Miracle. 

23 de juny     CORPUS 
Amb gran joia hem celebrat novament la festa de Corpus. La celebració va ser al matí, i el 
recorregut fins al Santuari de la Serra, on es va fer una ofrena floral a la Mare de Déu. 
Novament es va vincular la festivitat a les flors, 
element tradicional del Corpus. Vam comptar 
amb la participació destacada dels bastoners de 
Montblanc, l’àguila de la Vila i els campaners, 
organistes i catequistes. I per tercer any va haver-
hi la institució dels ministres extraordinaris de 
l’Eucaristia de la Parròquia. Una festa bonica que 
ens alegrem molt de com la vam celebrar. 
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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.  

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, 10 de juliol 

FESTA DE SANT CRISTÒFOL 
Celebrarem la festa de Sant Cristòfol amb una missa d’acció de 
gràcies. El barri portarà la imatge de Sant Cristòfol i després hi 
haurà la tradicional benedicció de vehicles davant la capella. 
+ 7 de la tarda Missa a Santa Maria la Major. 
+ A l’acabar benedicció del vehicles davant la capella del 

barri. 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

divendres, 12 de juliol. 

MISSA BARRI DE MONTSERRAT 
El barri de Montserrat celebrarà la seva festa amb una Missa 
d’acció de gràcies. 
+ 7 de la tarda. 
+ Sota els pins del Col·legi MD de la Serra (Av. Montserrat). 

No hi haurà missa al matí a SantMiquel. 

diumenge, 14 de juliol 

FESTA MAJOR DE VILAVERD 
En motiu de Sant Cristòfol es celebrarà la Festa Major de 
Vilaverd. 
+ 12 del migdia. 
+ Missa i benedicció de vehicles. 

dimarts, 16 de juliol 

FESTA DE LA MD DEL CARME 
Missa del barri del Carme a honor de la Mare de Déu sota 
l’advocació del Carme. 
+ 7 de la tarda. 
+ Missa a l’església de Santa Maria la Major. 

divendres, 26 de juliol 

FESTA DE SANTA ANNA 
Missa del barri de santa Anna a honor de 
l’àvia de Jesús.  
+ a les 7 de la tarda. 
+ a l’església de la Mercè. 

del 24 al 28 de juliol 

IV SETMANA DE LA PARRÒQUIA 2019 
 

Dimecres, 24 de juliol. 
CONSELL PARROQUIAL. Moment per fer balanç de l’estat de la 
Parròquia en tots els seus àmbits.  

+ A les 8 del vespre a la sala sant Maties de la Plebania. 
 

Dijous, 25 de juliol.   
XERRADA-TALLER. “La importància del cant a la fe”. Mn. Joan 
Àguila, catequeta. 

+ a 2/4 de 10 de la nit a la sala sant Maties de la Plebania. 
 
Divendres, 26 de juliol.  
CINEMA A LA FRESCA. Amb a pel·lícula “Que baje Dios y lo 
vea”  de Curro Velázquez del 2017. 

+ A 2/4 de 10 de la nit a la sala sant Maties de la Plebania. 
 
Dissabte, 27 de juliol.  
MISSA DE LA DEDICACIÓ de l’església col·legiata de Santa 
Maria la Major (data aplaçada del dia de Sant Cristòfol). 

+ A les 8 del vespre a l’església de Santa Maria. 
(no hi haurà missa a Sant Miquel). 

 
SOPAR DE GERMANOR PARROQUIAL. 
Sopar de germanor i a l’acabar vetllada festiva amb actuació 
musical del grup “Mel i mató” i altres sorpreses. 

+ A 2/4 de 10 de la nit a la plaça de Santa Maria. 
 
Podeu adquirir els tiquets al Supermercat Palau, a Sant Miquel i a 
Santa Maria. 

- Menú (meló amb pernil, pollastre a l’ast, postres, aigua i vi i 
cafè) 15€; els menors de 12 anys 10€. 

- També hi ha fila 0. 
La data límit per comprar els tiquets és el dimecres 24 de juliol. 
 

 

Diumenge, 28 de juliol.  
No hi haurà missa al matí a Santa Maria, i SÍ al Santuari a les 9 del matí. 
 

CONCERT D’ORGUE dels professors del Curs internacional 
d’orgue de Montblanc. Entrada gratuïta.  

+ A les 8 del vespre a l’església de Santa Maria la Major. 



	

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. NO A L’AGOST 
 

SECRETARIA 
Dilluns i Dijous de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. NO A L’AGOST 
 

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! 


