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Tot a punt! Així crec que ens trobem en aquest inici de curs 
com a parròquia. Ens disposem a iniciar un nou curs 
parroquial, tot i que la vida parroquial mai no s’atura.  
Passats aquets dies d’estiu sembla que tot busqui tornar a 
agafar un ritme compassat i harmònic. I és per això que cal 
planificar com volem que els propers mesos es despleguin 
en la nostra vida.  
 

Tornar a establir hàbits és una 
oportunitat per redefinir-los i és per 
això que us convido a fer un anàlisi 
senzill, observar les diferents 
dimensions de la vida, analitzar 
quanta vida hi dedico a cadascuna, i si 
és necessari reajustar quelcom.  
 

Observar les diferents dimensions de 
la vida pot ser tasca gens senzilla, per 
poder-ho fer hem de identificar-les. 
Quines són? Doncs podem tenir en 
compte diferents criteris. Us proposo 
analitzar-ne cinc a la llum de les cinc 
dimensions de la parròquia (que no 
deixa de ser un organisme viu com nosaltres). Per tant hem 
d’observar com anem en relació amb Déu (espiritualitat), en 
relació amb la família (fraternitat), amb relació amb els 
altres (caritat), en relació amb tu i el teu creixement 
(discipulat) en relació al propòsit de la teva vida (missió).  
 

Un cop identifiquem aquestes cinc dimensions, fem un joc 
ben senzill, mirem quins moments de la setmana dedico a 
viure aquestes dimensions. Segurament observaràs que hi 
ha moltes hores que no saps identificar en cap d’aquestes 
dimensions, per exemple dormir, o treballar, o... si és així et 
prego que hi pensis una mica més. Ja que no hi ha moment 
del dia, fem el que fem, que no haguem de trobar-li un 
sentit a raó del nostre ser com a persones. Si tot ho faig jo, 
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no podem no trobar sentit en allò que faig.  
 

Fet aquest petit exercici d’observació, identificació i anàlisi. 
La pregunta és senzilla: observo algun desajust? Hi ha 
dimensions de la meva vida que descuido o cuido poc? Si és 
així, pot ser que la meva vida estigui descompensada i això 

pugui ser la causa de cansaments, 
mals humors, desorientacions....?  
 

A la Parròquia, com a gran família 
que som, estem al teu costat per 
acompanyar-te. Entre tots hem 
dissenyat un curs on puguis trobar 
eines per alimentar la teva 
espiritualitat: “Temps de Pregària”, el 
grup de pregària, les celebracions 
litúrgiques setmanals i del diumenge 
(no hi ha res que puguis substituir la 
potència del diumenge),... Hem 
dissenyat un curs on puguis trobar 
eines per alimentar la teva vida 
familiar i fraterna: acompanyament 
personal, diumenges amb família, 

pelegrinatges, catequesi d’infants,... Hem dissenyat un curs 
on puguis trobar eines per alimentar la teva caritat: a través 
de l’acompanyament a gent gran, el voluntariat social, la 
participació en campanyes caritatives,... Hem dissenyat un 
curs on puguis trobar eines per alimentar el teu creixement 
personal: a les Petites Fraternitats, al Curs bíblic, activitats 
culturals... Hem dissenyat un curs on puguis trobar eines 
per alimentar la teva missió: a través d’Alpha, com a 
catequista o animador, com a lector o voluntari a santa 
Maria,...  
Crec que la Parròquia estem a punt per un curs ple de 
vida... i tu?  

Mn. Simó Gras i Solé 
el Plebà. 

“fer el bé es bo”  



HEM VISCUT... 

WEBS INTERESSANTS 

UNITAT PASTORAL DE SANTA MARIA DE MONTBLANC 
Aquest mes d’octubre s’ha fet efectiva la unió de la Parròquia de Santa Maria de Barberà de la Conca a la Unitat pastoral de 
Santa Maria de Montblanc. Que Déu ens ajudi a encara aquest nou repte amb major fe, esperança i caritat.  
A la Unitat pastoral de l’Espluga de Francolí se li ha unit la Parròquia de Blancafort. I a la de Sarral se li ha unit Solivella i 
Pira. I a la Unitat pastoral de Santa Coloma se li ha unit Rocafort i Pontils. 

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. 

FESTA MAJOR 
Novament hem celebrat la festa major a honor de la Mare de Déu de la Serra. Una festa major que ha destacat a nivell 
religiós per la bona participació i bellesa en les celebracions. Enguany els abanderats de la missa del dia 8 van ser tres 
representants dels cursos bíblics ja que celebren 20 anys de trobades. La predicació de la missa a honor de Sant Maties va 
ser realitzada per Mn. Antoni Pérez de Mendiguren.  

29 de setembre 

PRESENTACIÓ LLIBRE MN. PAU QUERALT 
En el marc de la festa de Sant Miquel es va fer la presentació del llibre sobre Mn. Pau Queralt (editat pel Ramon Requesens 
Queralt). La presentació va ser presidida pel Sr. Arquebisbe Joan, i hi intervingueren el Sr. Ramon Requesens, el Sr. Josep 
M Sans Travé, Mn. Armand Puig, el Sr. Josep Andreu, alcalde de la Vila, i el mateix Arquebisbe. En destaquem les 
paraules de gratitud del Sr. Ramon Requesens; l’acta de reparació històrica que va voler explicitar el Sr. Alcalde; i 
l’exposició sobre el valor del martiri avui que va fer l’Arquebisbe Joan. 

BAPTISMES 
Ha nascut a la vida nova de la fe: 
- Gala Estadella Macarena. Filla del Sergi i la Verónica. 
El 14 de setembre. 
- Andrea Escudero Garcia. Filla de l’Isidro i la 
Margarita. El 14 de setembre. 
- Nialó (Meritxell, Mariona) Guasch Monago. Filla del 
Sergi i la Gisela. El 28 de setembre. 

Benvinguts a l’Església! 

EXÈQUIES 
Aquest mes hem encomanat a la misericòrdia del Pare als nostres 
germans que han mort: 
- Salvador Esqué Abelló (74 - c. aguiló / Montblanc) 25 setembre. 
- F. Damià Gallego Moreno (71 - c. canonja Sabater / Montblanc) 
26 setembre. 
- Carmen Gámez Callejas (97 - Montblanc) 27 de setembre. 
- Josep M Ferré Caballé (64 - Montblanc) 29 de setembre. 

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

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

OBRES DE MANTENIMENT 
Durant aquest mes de setembre hem reparat el vitrall de sobre del baptisteri de l’església de Santa Maria que tenia el perill 
de despreniment. També s’ha reparat i pintat el parquet d’entrada de l’església de Sant Miquel. S’ha començat el procés de 
substitució de la il·luminació de l’església de Santa Maria per llums led i s’ha continuat el procés de poliment dels 
canelobres de la mateixa església, aquest cop els de la sagrada família i el Sagrat Cor. En definitiva un esforç constant 
perquè el nostre patrimoni estigui cuidat i faci goig. Agraïm els donatius dels feligresos que ho fan possible, i animem a 
qui no ho ha fet, que s’animi a apadrinar alguna d’aquestes obres. 

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL 
Durant aquest mes de SETEMBRE: 
1. El Consell de Plebania pastoral ha revisat la Festa Major 2019; ha treballat com impulsar la Visió parroquial; i els canvis 
que hauria de suposar la nova Unitat Pastoral de Santa Maria de Montblanc. Entre d’altres temes. 

2. El Consell de Plebania d’administració ha començat a valorar el tema d’esdevenir “EcoParròquia”, s’ha fet un primer 
balanç dels 6 primers mesos de l’aplicació de l’entrada a Santa Maria. Entre d’altres temes. 

3. L’equip de coordinació de Càritas ha continuat la revisió de les diferents accions que fa; s’ha iniciat el procés de transit 
de l’acollida de Càritas parroquial i del Servei de distribució d’aliments a la caseta del pla. Entre d’altres temes. 

4. El Servei litúrgic de la Serra aquest mes ha revisat els actes de Festa Major 2019 i el que suposa la posada en marxa de 
“Temps de pregària” a la capella del Santíssim del Santuari. 

5. També s’han reunit el Servei litúrgic de Santa Maria, els catequistes, i les coordinadores d’Alpha i de les PFP que han 
iniciat la planificació del curs. 
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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. 

DATES A RECORDAR 
-   Equip de catequistes, divendres 4 d’octubre, 5 tarda. 
- Consell Plebania - Administració, dimecres 9 d’octubre, 8 vespre. 
- Consell Plebania - Pastoral. dijous 26 d’octubre, 2/4 de 10 matí. 
- Equip coordinació de Càritas, dilluns 21 d’octubre a 3/4 de 8 del vespre a la Plebania. 

durant tot el mes 

MES DEL ROSARI 
Durant aquest mes, i com es 
costum, us animem a reprendre 
o a iniciar la pregària del Rosari 
a diari, o el dia que us reserveu. 
Una praxis de pietat mariana 
profundament arrelada a casa 
nostra. El rosari ens endinsa en 
els misteris de la vida de Jesús i 
alhora ens permet pregar per 
les persones i intencions que 

ens ocupen. 
 

dilluns, 7 d’octubre 

MARE DE DÉU DEL ROSER 
A 2/4 de 7 de la tarda, mitja hora abans de la missa pregària 

CATEQUESI 
INICI DE LES SESSIONS DE 
CATEQUESI 
El dijous 10 i el 
divendres 11 
d’octubre iniciarem 
la catequesi 
2018/2019. 
 
REUNIONS  
DE PARES I MARES 
- Diumenge 13, a l’acabar la Missa 
major de Santa Maria, els pares i mares 
de primer any de catequesi de comunió. 
 
- Diumenge 20, a l’acabar la Missa major de Santa Maria, 
els pares i mares de catequesi de Confirmació. 
 
- Diumenge 27, a l’acabar la Missa major de Santa Maria, 
els pares i mares de segon any de catequesi de comunió. 
 
MISSA D’INICI DE LA CATEQUESI 
La missa d’inici de la catequesi 2019/2020 serà a les 11 del 
matí a Santa Maria la Major del diumenge 13 d’octubre. 

dimarts, 29 d’octubre 

CURS BÍBLIC 
Novament iniciem un curs bíblic per adults. Enguany amb 
l’estudi del llibre del profeta Jeremies. Ens reunirem un 
dimarts al mes a 3/4 de 8 del vespre a la Plebania.  
Podeu inscriure-us a la Plebania fins el 10 d’octubre.  
Vols entrar al món de la bíblia? Apuntat-hi! 

dimecres, 16 d’octubre 

PETITES FRATERNITATS 
Cada dimecres, de cada quinze dies, els adults que han fet 
Alpha poden continuar l’experiència d’acompanyament i 
aprofundiment de la fe a través de les Petites Fraternitats 
Parroquials.  
Començaran el dimecres 16 d’octubre a 2/4 de 10 del 
vespre. 

dissabte, 12 d’octubre 

MARE DE DÉU DEL PILAR 
Missa a les 9 del matí a l’església de Santa Maria. 

divendres, 11 d’octubre 

CONFIRMACIÓ: EDGE I LIFETEEN 
Novament oferim la dinàmica EDGE i LifeTeen per 
adolescents i joves de Montblanc i la Conca. Aquesta 
proposta ofereix la possibilitat de manera lúdica de créixer 
i viure en aquesta etapa de la vida tant plena de reptes i 
decisions. I alhora fer la preparació per la Confirmació. 
Cada divendres de 2/4 de 8 a 3/4 de 9 del vespre a la 
Plebania. 
Comença el divendres 11 d’octubre. 
Cal inscriure’s a la Plebania. A partir de 1r d’ESO. 

divendres, 25 d’octubre 

TEMPS DE PREGÀRIA 
Una estona de pregària, pausada i tranquil·la per adults que 
volen gaudir d’un moment de relació personal amb Déu. 
Al Santuari de la Serra a 2/4 de 8 del vespre. 

Tota la informació actualitzada, horaris de missa exactes dia per dia, al calendari del web de la parròquia 
www.santamariamontblanc.cat 



	

ENTRADES AGOST 2019 
Col·lectes ordinàries (Santa Maria, Sant Miquel  
i Santuari). . . . . . . .  . 1.768,94 € 
Donatius i almoines . . . .     .8.153,94 € 
XarxaFutur . . . . . . . .  20,00 € 
Lloguers i altres . . . . .    . .1.372,84 € 
Serveis a les esglésies . . . . .1.988,23 € 
Càritas . . . . . . . . .   548,00 € 
Col·lecta obres. . . . . . . .   312,39 € 
 

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 1 del migdia. 
 

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’10 a 2/4 de 11 del migdia, Missa + 
confessions a l’església de Sant Miquel. 
 

MISSES DE VIGÍLIA de diumenges i festes. 
- a les 7 de la tarda a l’abadia de Barberà. 

cada primer de mes a l’església de Lilla. 
- 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 AGOST 2019 
Crèdit obres Santa Maria 2006: .    . - 758,4 € (falten -79.564,33 €) 
Subministraments i conservació . . . . . . .     - 2.230,56 € 
Obres majors. . . . . . . . . . . . .     .  - 127,91 € 
Aportació al Fons Comú diocesà. . . . . .     . - 2.053,22 € 
Personal remunerat . . . . . . . . .     .   .  - 292,12 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . .    .   .  - 802,65 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . .  - 971,82 € 
Càritas . . . . . . . . . . . . . . .  - 529,81 € 
Impostos i taxes . . . . . . . . . . . .  - 327,65 € 

Total entrades  + 14.164,34 €          Total sortides -8.094,14 €        Resultat AGOST:  + 6.070,02 € 

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! 


