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Amb una força que no es recordava en els anals del riu francolí, la 
nit del passat dimarts 22 d’octubre, dia de sant Joan Pau II, el riu 
francolí es va desbordar extraordinàriament fruit de la llevantada 
que va afectar al camp, a la Conca, a les Garrigues i a totes les 
muntanyes de Prades. Com si es tractés d’una gran onada, l’aigua 
es va emportar arbres, camps, marges, cases, negocis, vehicles, i tot 
el que es trobava. Amb 
especial esment i 
commoció per les 
persones que van morir a 
l’Espluga de Francolí, a 
Vilaverd i a Constantí. 
 

Voldria tenir en primer 
lloc un record afectuós als 
pobles veïns de Vallclara, 
Vimbodí, L’Espluga, 
Vilaverd, Savallà que 
també han patit els 
estralls de l’aigua 
desbocada; i també als 
pobles afectats de les 
Garrigues i del Camp de 
Tarragona.  
 

A Montblanc, la violència de l’aigua va damnificar fortament a 
veïns de la nostra Vila, membres de la nostra Parròquia, i en vull 
deixar constància al nostre Full com a mostra d’afecte cap a tots 
ells.  Només ells saben el patiment d’aquelles hores, i la tristesa i 
dolor posteriors. La magnitud de la inundació ens ha deixat a tots 
estorats i tristos.  
 

Com a Parròquia hem volgut manifestar el nostre suport a través 
de la fraternitat, de la pregària (missa especial dijous 24 d’octubre, 
i pregàries a totes les misses del cap de setmana i al Temps de 
Pregària del Santuari) i amb el toc de campanes a difunts de dijous 
a les 11 del matí, tot coincidint amb el dia de dol oficial. 
 

Enmig de tanta foscor vull subratllar el caràcter resilient dels veïns 
més afectats i de tots en general. El comportament de les 
administracions públiques, dels serveis públics, dels voluntaris de 
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protecció civil o d’altres associacions i voluntaris particulars. Tota 
una corrua de voluntats que fan excel·lir el rostre més digne de la 
nostra societat. N’hem d’estar contents i agraïts. Hi ha coses que 
no s’improvisen. 
 

El divendres 25 d’octubre, a la missa de pregària pels damnificats 
que vam fer a Sant Miquel, deia 
que davant de les situacions de 
catàstrofe i mal, un sentiment 
de contradicció sovint ens 
estreny el cor. Com pot ser 
tanta destrucció? I es 
precisament aquest 
inconformisme en el dolor i el 
patiment de l’altre, aquest no 
voler-lo justificar o assumir 
sense més, el que ens fa sortir 
de nosaltres el testimoni més 
punyet de la nostra fe: estem 
creats per a la vida i per tant no 
ens conformem a acceptar les 
fatalitats: les combatem amb la 
doble arma de la fraternitat 

més generosa, i la de la intel·ligència més creativa per trobar 
mecanismes per pal·liar el dolor i per prevenir-lo. És la mateixa 
experiència de repulsa al mal que testimonia que estem fets per al 
bé. I és el bé el que volem i pel qual lluitem cada dia. És en 
moments així que més s’evidencia la nostra fe en el Déu de la vida 
i no en la mort, el Déu de l’esperança i no en la desesperança, el 
Déu de l’amor i no en l’individualisme, el Déu de l’eternitat i no 
en la caducitat de les coses. És en moments així que hom se 
n’adona de la potència de viure units a Jesucrist qui converteix les 
experiències de desfeta en explosions de vitalitat.  
Ho desitjo per tots. 
 

Amb tot el meu reconeixement i estima als veïns del barri de 
Santa Anna, i a tots els qui aquets dies heu sigut signes 
d’esperança. 

el vostre Plebà. 
Mn. Simó Gras i Solé 

“fer el bé es bo”  



HEM VISCUT... 

WEBS INTERESSANTS 

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. 

INICI DE LA CATEQUESI PARROQUIAL 
Aquest mes d’octubre ha començat la catequesi parroquial. Un total de 52 
nens i nenes han començat els cursos de primer  i segon de catequesi 
d’iniciació cristiana. Un grup de 8 catequistes és qui acompanyarà a aquets 
nens i nenes en el camí de la fe. El diumenge 13 d’octubre hi va haver la 
missa d’inici de curs. Durant tres diumenges s’han realitzat les reunions de 

pares i mares dels nens de catequesi 
on s’ha insistit i recordat que la 
catequesi acompanya, però que els 
educadors de la fe dels infants són 
els pares i padrins de baptisme. 
Esperem que el curs sigui fructuós, cal que tota la comunitat els acompanyem amb 
afecte fraternal i pregària. També aquest mes ha començat el grup d’EDGE amb 8 
adolescents i 3 animadors (la inscripció encara no està tancada).. 

BAPTISMES 
Ha nascut a la vida nova de la fe: 
- Èric Blanco Ballart. Fill del Dario i la 
Sònia. El 20 d’octubre. 

Benvingut a l’Església! 

EXÈQUIES 
Aquest mes hem encomanat a la misericòrdia del Pare als nostres germans que 
han mort: 
- Ramona Solé Moreno (76 - c. Pintor Potau / Montblanc) 9 octubre. 
- Alfonso Sanchez Sanchez (65 - c. Pau Casals / Montblanc) 10 d’octubre. 
- Joan Martí Figuerola (92 - Rbl. Santa Anna / Montblanc) 26 d’octubre. 
- M Teresa Minguell Barril (68 - av. Lluís Companys / Montblanc) 29 
d’octubre. 

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

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL 
Durant aquest mes de OCTUBRE: 
1. S’ha incorporat  definitivament la Parròquia de Barberà a la Unitat pastoral de Santa Maria de Montblanc. 
2. L’Ajuntament de Montblanc ha instal·lat un parallamps a Santa Maria amb una major potència i que engloba gran part 
dels barris de dintre muralla. 

3. La Parròquia ha col·laborat amb els 25 anys del Club Atlètic de Montblanc en la cursa 500 esgraons. 
4. S’ha acabat la neteja per bany metàl·lic dels elements d’orfebreria dels altars del Sagrat Cor i de la 
Sagrada Família de Santa Maria. 

5. S’ha posat fil a l’agulla per establir una relació més intensa amb l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes i la Parròquia, amb l’objectiu d’animar a la participació al Pelegrinatge del juny de 2020. 

6. A l’església de Sant Miquel han regalat una capa pluvial morada per les celebracions. Agraïts pel 
donatiu!. 

7. Ja s’ha col·locat la pantalla del nou espai audiovisual que s’està preparant al cor de Santa Maria. 

TROBADA DE VOLUNTARIS 
DE CARITAS DIOCESANA 
El passat 19 d’octubre un bon grup de 
voluntaris de Caritas parroquial va 
participar de la trobada de Càritas diocesana 
a Valls. Aquesta trobada que es fa 
anualment enguany va tenir com a eix de treball la vida comunitària dels 
voluntaris de Caritas. Es va voler reforçar la importància del treball 
comunitària amb la resta de la Parròquia. Una diada interessant que va tenir 

com a moment destacat la intervenció del Victor Küppers.  
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PER PRENDRE’N NOTA! 

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 d’EQUIPS 
 

- Equip de catequistes, dijous 31 d’octubre, 5 tarda. 
- Consell Plebania - Pastoral, dijous 7, a 2/4 de 10 matí. 
- Petites Fraternitats Parroquials, dimecres 13 i 27, a 2/4 de 10 
de la nit a la Plebania. 
- Jornada d’animadors de pastoral amb joves, dissabte 9, a Reus. 

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

www.santamariamontblanc.cat 
FESTA TOTS SANTS  
i MEMÒRIA DELS FIDELS 
DIFUNTS 
dijous, 31 d’octubre 
19:00h Missa a Barberà 
20:00h Missa a Sant Miquel de 
Montblanc.  
 

divendres, 1 de novembre 
09:00h. Missa al Santuari de la Serra. 
11:00h. Missa a Santa Maria la Major de Montblanc. 
12:30h. Missa a Lilla i pregària al cementiri. 
 

17:00h. Pregària pels difunts al cementiri de Montblanc. 
 

El cementiri parroquial de Lilla restarà obert del 27 d’octubre al 3 
de novembre de 10 del matí a 6 de la tarda. 
 
dissabte, 2 de novembre 
09:00h. del matí Missa per tots els fidels difunts 
(especialment per tots els qui han mort enguany), a 
l’església de Santa Maria la Major de Montblanc.  

divendres, 1 de novembre 

ESCOLANIA PARROQUIAL 
L’Escolania celebrarà la benvinguda oficial dels nous 
escolans a la Missa Major de Santa Maria a les 11 del matí 
del dia de Tots Sants, i acomiada els qui ja en deixen de 
formar part.  
Us animem a participar-hi. 

diumenge, 11 de novembre 

FESTA MAJOR 
VILAVERD 
el diumenge celebrarem a 2/4 
d’1 del migdia la Missa de 
Festa Major en motiu de la 
festivitat de Sant Martí bisbe, 
patró de Vilaverd.  

CADENA PREGÀRIA VOCACIONS 
La Parròquia ens sumem a la cadena de pregària per les 
vocacions a les misses del dia 11 i  21 de novembre.  
 

La cadena de pregària per les vocacions és una iniciativa de 
pregària  ininterrompuda durant el 
mes de novembre de tots els bisbats 
de Catalunya.  
 

El delegat de vocacions demana 
persones que vulguin sumar-s’hi a 
títol personal a qualsevol de les 
24h dels dies 1, 11 o 21 de 
novembre. Si algú vol reservar-se 
mitja hora o més temps, cal que us 
apunteu a les sagristies, o a 
l’acollida de Santa Maria, a 
secretaria o directament al Plebà. També escrivint a 
smaria.montblanc@arqtgn.cat i així assegurar que totes les 
hores estan plenes. 
 

Enguany hi haurà una vetlla conclusiva el dijous 21 de 
novembre a les 10 de la nit al Santuari de Misericòrdia de 
Reus. Si algú hi vol anar que es posi en contacte amb el 
Plebà. 

divendres 22 i dissabte 23 de novembre 

GRAN RECAPTE 
Novament Càritas Parroquial es 
suma al Gran recapte d’aliments 
organitzat pel Banc d’aliments. La 
recollida es farà durant el 
divendres i dissabte a l’església de 
Sant Miquel i als supermercats 
Caprabo i Mercadona.  
 

Estem buscant voluntaris que hi 
puguin ajudar. Dirigiu-vos a 
Càritas Parroquial, a la 
coordinadora la Montserrat Palau 
o a smaria.montblanc@arqtgn.cat 

divendres 29 de novembre 

CONCERT GOSPEL 
Concert Gospel a les 9 del vespre a 
l’església de Santa Maria la Major. 
Taquilla inversa (donatiu lliure al 
sortir). Molt interessant! 

- Jornades de Formació de Catequistes, divendres 15 i dissabte 
16 a Vic. Organitzades pel SIC. 
- Consell Plebania - Administració, dimecres 20, a les 8 vespre. 
- Equip coordinació de Càritas, dilluns 25, a 3/4 de 8 del vespre a 
la Plebania. 

	



	

ENTRADES SETEMBRE 2019 
Col·lectes ordinàries (Santa Maria, Sant Miquel  
i Santuari). . . . . . . .  . 1.640,55 € 
Donatius i almoines . . . .     .4.676,75 € 
XarxaFutur . . . . . . . .  20,00 € 
Lloguers i altres . . . . .    . .1.372,84 € 
Serveis a les esglésies . . . . .1.736,51 € 
Càritas . . . . . . . . .   613,35 € 
Col·lecta obres. . . . . . . .   137,43 € 
Ingressos financers . . . . . . 16,01 € 

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 SETEMBRE 2019 
Crèdit obres Santa Maria 2006: .    . - 755,8 € (falten -79.185,57 €) 
Subministraments i conservació . . . . . . .     .  - 267,20 € 
Obres majors. . . . . . . . . . . . .     .  - 809,89 € 
Personal remunerat . . . . . . . . .     .   .  - 204,30 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . .    .   - 1.286,55 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . - 1.963,26 € 
Càritas . . . . . . . . . . . . . . .  - 736,63 € 
Impostos i taxes . . . . . . . . . . . .    - 12,10 € 
 

Total entrades  + 10.213,44 €          Total sortides -6.035,73 €        Resultat SETEMBRE:  + 4.177,71 € 

COM UN CALAIX DE SASTRE... 

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. 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	

SORTIDES PARROQUIALS 
PELEGRINATGE A TERRA SANTA 
Estem preparant un pelegrinatge a Terra Santa del 8 al 16 de juliol. A les cartelleres de les 
esglésies hi trobareu informació i a la Secretaria de la Plebania. Us animem molt que valoreu 
anar-hi, és un pelegrinatge atractiu a nivell espiritual, però també bíblic, cultural i etnològic. 
N’anirem informant. 

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! 

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. 
	

 
	


