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Isaïes ens descriu els dons de l’Esperit Sant, un text que 
llegim en temps d’advent i que segur que us sonarà, i que 
diu així: “L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’ell: esperit 
de saviesa i d’enteniment, esperit de consell i de fortalesa, 
esperit de coneixement i de reverència pel Senyor; esperit 
que li inspiri com reverenciar-lo” (Is 11,2). I l’autor del 
llibre dels Fets dels Apòstols diu que “l’Església vivia en pau 
per tot Judea, Galilea i Samaria. S’anava consolidant, vivia 
reverenciant el Senyor i creixia gràcies al consol de l’Esperit 
Sant” (Fets 9,31).  
 
D’aquesta “reverencia” voldria parlar-vos. Les traduccions 
catalanes de la bíblia actuals usen la paraula “reverència” 
per traduir la paraula més clàssica: “temor”. El concepte de 
“temor de Déu” és molt emprat a l’Escriptura i té diversos 
matisos: des de la por, passant per la reverència, i acabant 
per la pietat. El Catecisme de l’Església ens diu que el 
veritable temor a Déu és a ofendre’l. A no respondre 
adequadament a la vida que Ell m’ha donat i a l’amor que 
m’ha regalat.  
 
Jesús també ens posa de relleu la importància de no perdre 
el temor a Déu. Són famoses les seves advertències que 
comencen per: “ai!”. Mireu com ho recull Lluc després de 
descriure les benaurances: “ai de vosaltres els rics..., els qui 
aneu farts..., els qui ara rieu...” (cf Lc 6,24ss). O Lluc mateix 
quan ens descriu com Jesús anuncia el derrocament de la 
mundanitat i d’aquells que posen la seva confiança només 
en aquest món i no accepten el Regne de Déu: “ai de tu 
Corazín,... ai de tu Betsaida,... ai de tu Cafarnaum,... qui em 
rebutja a mi, rebutja el qui m’ha enviat” (cf Lc 10,13-16). I 
vull destacar els “ai!” als mestres de la llei i als fariseu que 
recull Mateu: “ai! de vosaltres mestres de la llei i fariseus 
hipòcrites,... guies cecs...” (Mt 23,13ss).  
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El do de l’Esperit del temor de Déu és, com diu la pròpia 
paraula, un do. És a dir un regal que Déu ens ha fet per tal 
que visquem amb intensitat la vida. Ho recullo perquè 
aquest temor és necessari per a la vida. I aquets advertiments 
de Jesús són també vàlids per a nosaltres. Molt possiblement 
molts dels mals que vivim com a Església és perquè hem 
oblidant el “sant temor a Déu”. I això vol dir que li hem de 
tenir por a Déu? No dic això. El que vull dir és que la vida, 
com ens l’ha revelada Jesucrist, quan manifesta la seva 
centralitat en Déu és quan esdevé fructuosa i plena. I això 
només serà possible si Déu ocupa el lloc que ha d’ocupar. I 
cal que reconeguem que existeix el risc, i jo diria, en som 
testimonis, que quan es perd el temor a Déu es comença a 
trivialitzar-ho tot, fins i tot les coses més santes. I esdevenim 
prepotents, cínics, freds i indiferents davant de Déu com si 
d’un ídol més es tractés, i no el Déu viu i veritable, Senyor i 
jutge de la història. 
 
Vigilem perquè no som millors que els fariseus, els mestres 
de la llei, els habitants de Cafarnaum, Betsaida o Corazín. 
Jesús com una bona mare, si ens aconsella i adverteix, és 
perquè ens estima. I farem bé de tenir-ho en compte.  
 

Mn. Simó Gras i Solé  
el Plebà. 

“fer el bé es bo”  



HEM VISCUT... 
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WEBS INTERESSANTS 

FESTES DE BARRI I MAJORS 
Al llarg d’aquest més de juliol hem celebrat les festes del barri de Sant Cristòfol 
amb la tradicional benedicció de vehicles al carrer major. També s’ha celebrat la 
festa del barri del Carme. I com a festa major novament el poble de Vilaverd es 
va reunir per festejar a Sant Cristòfol, patró de Vilaverd. 

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. 

6 AL 10 de juliol 
PELEGRINATGE A LOURDES 
El grup de joves de la parròquia ha participat de 47è pelegrinatge de l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes de l’Arquebisbat de Tarragona al seu Santuari. Els 
vuit joves i tres adults de la parròquia han participat fent d’ajudants de sales, 
organitzant els trasllats pel santuari i acompanyant l’animació dels avis i malalts. 
Com sempre, el 
pelegrinatge amb 
l’Hospitalitat és una 
experiència espiritual 
des de tots els punts 
de vista. Esperem 
que l’any vinent més 
feligresos de la nostra 
parròquia s’animin a 
participar-hi. 

19 de juliol      
FINALITZACIÓ DE LA RESTAURACIÓ CEMENTIRI 
PARROQUIAL DE LILLA 
Amb la col·locació d’uns murals de ceràmica amb textos al·lusius a la resurrecció 
s’han acabat les obres de restauració del cementiri parroquial de Lilla. La 
realització ha estat feta per la Montserrat del Bé negre. 

DEMOGRAFIA 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.  

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. 

FESTES MAJORS D’AGOST 
ROJALS 

dissabte, 3 d’agost 
a les 11 del migdia - Missa Major de la Transfiguració. 

PRENAFETA 
diumenge, 4 d’agost 
a 2/4 d’1 del migdia - Missa Major de la Transfiguració. 

LA GUÀRDIA DELS PRATS 
diumenge, 18 d’agost 
a les 12,30 del migdia - Missa Major a honor de Sant Jaume. 

LILLA 
diumenge, 25 d’agost 
a les 12 del migdia - Missa Major a honor de Sant Joan 
evangelista. 

MEMÒRIA DELS NOSTRES MÀRTIRS. 
El diumenge 4 d’agost a les 8 del vespre recordarem a Mn. Pau 
Queralt. El dijous 22 d’agost a Mn. Josep Rosselló i Mn. Joan 
Sans.  

FESTES DE BARRIS DE L’AGOST 
BARRI DELS ÀNGELS. 

Divendres, 2 d’agost.  
A les 7 del vespre, Missa de la MD dels Àngels, a l’església de Sant 
Miquel. 

BARRI DE SANT DOMÈNEC. 
Dimecres, 7 d’agost 
A les 10 de la nit, pregària del Rosari a honor de Sant Domènec a 
la capella de la plaça Major.  
Dijous, 8 d’agost 
A les 7 del vespre, Missa de Sant Domènec, a l’església de Santa 
Maria la Major.  

BARRI DE SANTA CLARA. 
Diumenge, 11 d’agost 
A les 9 del matí, Missa dominical a honor de Santa Clara, al 
Santuari de la MD de la Serra.    

BARRI DE SANT ROC. 
Divendres, 16 d’agost 
A les 7 de la tarda, Missa de Sant Roc, al carrer Major davant la 
capella del barri. 

FESTA MAJOR DE MONTBLANC A 
HONOR A LA MARE DE DÉU DE LA SERRA 
 

Com hem fet secularment, la Parròquia pujarem al santuari a venerar la 
nostra patrona en motiu de la seva festa: 
 

de dijous 29 d’agost a divendres 6 de setembre. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Missa, i a les 8 del vespre 
Novena a la Mare de Déu de la Serra. 
 
Dissabte, 31 d’agost. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Missa de diumenge, i a les 8 
del vespre Novena a la Mare de Déu de la Serra. 
 
Diumenge, 2 de setembre. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Vespres, i a les 8 del vespre 
Novena a la Mare de Déu de la Serra. 
 

diumenge, 1 de setembre 
CONCERT D’ORGUE 
A les 6 de la tarda. A l’església de Santa Maria la Major. En motiu 
del 39è Cicle d’Orgues de Catalunya. 

SOLEMNITAT DE SANTA MARIA 
dimecres, 14 d’agost 
A les 8 del vespre missa de vigília a 
Sant Miquel. 
 

A 2/4 d’11 de la nit. Vetlla de 
pregària Eucarística a l’església de 
Santa Maria la Major. Un temps llarg 
de pregària, lloança i adoració als 
peus de santa Maria. 
 

dijous, 15 d’agost 
A les 11 del matí. Missa Major de 
l’assumpció de la Mare de Déu, 
advocació titular de la nostra 
Parròquia. 
 

No hi haurà missa al Santuari de la MD de la Serra.  
 

-Ens agradaria omplir Santa Maria d’espígol, com era propi en la 
nostra festa, per això demanem la col·laboració de qui en pugui 

facilitar. Moltes gràcies!- 

dilluns, 12 d’agost 
PREGÀRIA  
AL BISBE BORRÀS 
Al dia de ser occit el màrtir beat bisbe Borràs, anirem al lloc del  
seu martiri a fer una pregària com cada any per ell i per tots els 
cristians perseguits. És un moment bonic que us convidem a 
sumar-vos-hi. 

- a les 8 del vespre. 
- al voral de la 
carretera de Lilla. 
 



	

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! 


