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Una evidència popular és que no hi 
pot haver fruits sense arbre, i ho dic 
per recordar, el que també hauria de 
ser una evidència, no hi pot haver 
cristià sense Església.  
 
Com cada any la parròquia de 
Montblanc, com moltes de casa 
nostre, iniciem el setembre, i per tant, 
el nou curs, amb els ulls fits en Maria. 
La Mare de Déu, invocada com a Mare 
de l’Església, n’esdevé la icona del que 
estem cridats a ser com a cristians. 
 
Quatre són els moments destacats de 
la vida de Maria que vull subratllar 
amb relació al nostre ser Església. En 
primer lloc Maria possibilita 
l’encarnació acollint amb cor pur la 
Paraula fecunda de Déu. La Paraula s’obre pas per 
l’acceptació plena de Maria. En segon lloc, al peu de la 
creu Maria on expressa la seva total fidelitat a Jesús. Un 
moment important és també la Pentecosta, quan Maria 
esdevé el model de l’Església suplicant i es posa al 
davant de la humanitat redimida, acompanyant amb fe, 
esperança i caritat als deixebles, tot constituint així la 
gran família dels fills de Déu. I finalment en la seva 
assumpció, quan esdevé la intercessora des del cel tot 
esperant la resurrecció definitiva. Per tant, Maria rep la 
glòria de Déu perquè: Acull, manté, acompanya i 
intercedeix. Aquesta és la saba espiritual que corre per 
la seves benes i la fan arquetip de l’Església.  
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Estimats, com Maria, ens cal acollir 
amb netedat de cor la Paraula de Déu, 
mantenir-nos fidels a la seva voluntat, 
units amb tots els germans, tot 
pregant i intercedint els uns amb els 
altres. Aquest hauria de ser el nostre 
pla de vida com a creients. I per tant el 
compromís a aprofundir durant el curs 
que comença. No podem acostar als 
homes i dones a Crist si no ens fem 
com Maria. No podrem esdevenir una 
família, casa i escola de Comunió, si no 
prenem exemple de Maria. No podem 
ser una Parròquia viva, que ens 
engresqui i il·lumini a altres, sinó ens 
comprometem a Acollir, Mantenir, 
Acompanyar i Intercedir com ho ha fet 
Maria. 
 

Podem pretendre els fruits de l’alegria, de la fraternitat, 
de la fe, de la missió, de la pau... però sense arbre, sense 
Maria, sense Església, sense Déu... això no és possible. 
Us animo vivament a valorar-ho amb sinceritat de cara 
aquest nou curs. 
 
Estimats, tenim una bona mare que ens hi ajudarà, 
aquets dies a la novena, molts li demanem que ens sigui 
intercessora. Confiem-nos a ella i que sigui a través de la 
seva escola que es vegin els fruits de la nostra vida 
personal i com a Parròquia. Som-hi! 
 

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 la 
Mare de Déu dels Àngels, Sant Roc, 
Santa Clara, Sant Domènec. I com a 
festa major a Rojals, Prenafeta, la 
Guàrdia i Lilla. 

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. 

MATRIMONIS 
S’han unit en matrimoni les parelles: 
 

- Francesc Yeste Pérez i Sònia Fabregat Font, a Santa Maria la Major, el 6 de juliol. 
- Gabino Sánchez Sánchez i Núria Serret Roig, al Santuari de la MD de la Serra, el 6 de juliol. 
- Jordi Griso Roca i Anna Gil Romero, a l’ermita de Santa Anna, el 13 de juliol. 
- Sergi Alberton Ribes i Mariona Figueras Palau, a Santa Maria la Major, el 26 de juliol. 

últim cap de setmana de juliol 

SETMANA DE LA PARRÒQUIA 
Un any més l’últim cap de setmana de juliol hem celebrat la Setmana d’estiu de la 
Parròquia. Enguany hem tingut la xerrada-taller de Mn. Joan Àguila sobre la 
importància de la música a la vida de fe, l’endemà un moment més distès amb una 
pel·lícula a la fresca. I el dia fort ha estat el dissabte amb la missa 
de la dedicació i el sopar de família. Enguany el recordarem pel 
vent fred que va fer, i que va fer volar més d’un plat. La 
valoració ha estat molt positiva de tota la setmana.  

12 d’agost 

MEMORIAL  
DEL BEAT BISBE BORRÀS 
Un any més, i enguany un grup molt més nombrós es van reunir el lloc on 
el beat Bisbe Borràs fou occit. La lectura d’un text al·lusiu al valor i força 
del martiri de sant Agustí va ser el que va posar paraules a una de les 
pregàries més boniques que fem a la Parròquia. 

BAPTISMES 
Ha nascut a la vida nova de la fe: 
- Lluc Sanahuja Salvador. Fill de l’Armengol i la Beatriz. El 3 d’agost a la Guàrdia. 
- Laia Serra Ortega. Filla del Jaume i la Susana. El 4 d’agost. 

 
Benvinguts a l’Església! 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

14 i 15 d’agost 

SOLEMNITAT TITULAR DE LA NOSTRA PARRÒQUIA 
Hem celebrat amb tota solemnitat la festa de Santa Maria Assumpta, titular de la nostra 
Parròquia. La vetlla nocturna ja sembla consolidada al nostre calendari, i una joiosa 
missa major van ser la manera com vam festejar a la nostra mare. 
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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. 

EXÈQUIES 
Aquest maig hem encomanat a la misericòrdia del Pare als 
nostres germans que han mort: 

- Anna Sanchís Roselló (93 - av. Montserrat) 7 de juliol. 
- Rosa Mallafré Balcells (83 - BARBERÀ) 10 de juliol. 

 

Units a ells en l’Eucaristia, que en pau visquin! 

DATES A RECORDAR 
- Consell Plebania - Pastoral. dijous 27 d’agost, 8 vespre. 
- Consell Plebania - Administració, dimecres 18 de setembre, 8 
vespre. 
- Incidències o Inscripcions catequesi COMUNIÓ I 
CONFIRMACIÓ, divendres 20 set. de 5 a 7 tarda - Plebania.  
- Equip de catequistes, divendres 27 de setembre, 5 tarda. 
- Equip coordinació de Càritas, dilluns 30 de setembre a 3/4 de 8 
del vespre a la Plebania. 

divendres, 6 de setembre 

DEMOSTRACIÓ-TALLER DE CAMPANES 
A les 6 de la tarda a les terrasses de Santa Maria. Demostració i 
taller de tocs de campanes. Els Campaners de Santa Maria 
conviden a conèixer les campanes de Montblanc i els seus tocs 
(es recomana roba i calçat còmode així com guants). Els menors 
de 14 anys han de venir acompanyats d’un adult.  

NOVENA 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: 
 

Dijous, 29 d’agost 
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. Presidida per Mn. Josep 
Queraltó, fill de la Vila. 
 

Divendres, 30 d’agost 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Missa, i Novena a la Mare 
de Déu de la Serra. Presidida per Mn. Isidre Foguet, fill de la Vila. 
 

Dissabte, 31 d’agost. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Missa de diumenge, i 
Novena a la Mare de Déu de la Serra. Presidida pel Plebà 
 

Diumenge, 1 de setembre. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Vespres, i Novena a la 
Mare de Déu de la Serra. Presidida pel Plebà 
 

Dilluns, 2 de setembre. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Celebració penitencial, rosari, 
Missa, i Novena a la Mare de Déu de la Serra. Presidida per Mn. 
Josep Mateu, fill de la Vila. 
 

Dimarts, 3 de setembre. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Missa, i Novena a la Mare 
de Déu de la Serra. Presidida per Mn. Jaume Sanahuja. 
 

Dimecres, 4 de setembre. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Missa, i Novena a la Mare 
de Déu de la Serra. Presidida pel Plebà. 
 

Dijous, 5 de setembre. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Missa, i Novena a la Mare 
de Déu de la Serra. Presidida per Mn. Jaume Sanahuja. 
 

Divendres, 6 de setembre. 
A les 7 de la tarda al Santuari. Rosari, Missa, i Novena a la Mare 
de Déu de la Serra. Presidida pel Plebà 
 

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

 - SOLEMNITAT DE LA NATIVITAT - 
Dissabte, 7 de setembre 
 

A les 12 del migdia, repic solemne de campanes cridant a festa pels 
Campaners de Santa Maria. 
 

A 1/4 de 8 del vespre a l’església de Santa Maria la Major, missa de 
vigília de la Nativitat de la Mare de Déu. 
 

A les 8 del vespre a l’Església de Santa Maria. Salve Solemne amb 
l’Schola cantorum de Sant Miquel i amb l’assistència de les 
autoritats. I el repic solemne de campanes dels Campaners de Santa 
Maria.  
 

A les 10 de la nit, Temps de Vetlla al Santuari de la Mare de Déu 
de la Serra. De 10 a 2/4 de 12 de la nit, el santuari restarà obert amb 
un grup de música religiosa que acompanyarà la pregària.  
 

Què més bonic que passar una estona tranquil·la als peus de la mare de Déu la nit 
abans de la seva nativitat per agrair-li tot el que fa per la nostra vida i per pregar-li per 
tot el que vivim o hem de viure? 
 

Diumenge, 8 de setembre 
A les 9 del matí missa primera de la Nativitat. Al Santuari de la 
Mare de Déu. Presidida per Mn. Jaume Sanahuja. 
 

A 2/4 d’11 del matí de la plaça de Santa Maria. Anada a Ofici. Amb 
la participació dels representants de l’Ajuntament, amb el Consell de 
Plebania, la relíquia de Sant Maties, la bandera de la Parròquia i el Seguici 
popular.  
 

A les 11 del matí, al Santuari de la Mare de Déu de la Serra. Ofici 
Solemne en honor a la Patrona de Montblanc. Presidit pel Plebà 
de Montblanc. 

VOT DE POBLE A SANT MATIES 
Dilluns, 9 de setembre 
A les 11 del matí. A l’església de Santa Maria la Major. 
Ofici Solemne del vot de poble a honor a Sant Maties. Predicarà 
Mn. Jaume Gené, rector del Seminari de Tarragona. 
Amb l’acompanyament de la Coral Flor de Lis. 

FESTES PATRONALS DEL SETEMBRE 
 

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ Dimarts, 24 de setembre 
A les 7 del vespre, Missa de la Mare de Déu de la Mercè a l’església 
de la Mercè del col·legi.  
 

SANT MIQUEL   Dissabte, 28 de setembre (a la vigília) 
A les 8 del vespre, Missa pel barri a l’església de Sant Miquel.    

diumenge, 8 de setembre 

FESTA DE LA MD DEL MONGOI 
Missa a l’ermita del Mongoi a Vilaverd a la 1 del migdia. 

diumenge, 29 de setembre 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
SOBRE MN. PAU QUERALT I ESCRITS 
A les 2/4 de 7 de la tarda a l’església de Sant Miquel. 



	

ENTRADES JULIOL 2019 
Col·lectes ordinàries (Santa Maria, Sant Miquel  
i Santuari). . . . . . . .  . 1.271,16 € 
Donatius i almoines . . . .     .2.916,48 € 
XarxaFutur . . . . . . . .  80,05 € 
Lloguers i altres . . . . .    . .   499,91 € 
Serveis a les esglésies . . . . .2.475,85 € 
Càritas. . . . . . . . .    .1.514,85 € 
Col·lecta obres. . . . . . . .   298,63 € 
Subvencions . . . . . . . .1.949,00 € 

Plaça de santa Maria, 2    43400 Montblanc 
smaria.montblanc@arqtgn.cat      977 860 110 

ACOLLIDA PLEBÀ 
Dijous de 4 a 6 de la tarda.  
 

SECRETARIA 
Dijous d’11 a 2/4 d’1 del migdia, i de 4 a 6 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. 

SORTIDES JULIOL 2019 
Crèdit obres Santa Maria 2006: .    . - 760,61 € (falten -80.344,96 €) 
Subministraments i conservació . . . . . . .     - 1.805,55 € 
Obres majors. . . . . . . . . . . . .     - 8.199,51 € 
Aportació al Fons Comú diocesà. . . . . .     . .  - 621,16 € 
Personal remunerat . . . . . . . . .     .   .  - 307,02 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . .    .   - 1.051,14 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . .  - 638,14 € 
Obres assistencials.  . . . . . . . . . . - 1.804,08 € 
Impostos i taxes . . . . . . . . . . . .    - 32,26 € 

Total entrades  + 11.005,93 €          Total sortides -15.219,47 €        Resultat JULIOL:  - 4.213,54 € 

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! 


