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Una de les activitats que més 
recordo de les festes de Nadal de la 
meva infància, és la preparació del 
pessebre de casa i tot el que passava 
al seu voltant. El pare, encara ara, 
preparava la taula que normalment 
situàvem al menjador, treia tot el 
que teníem guardat: els rocs per fer 
les muntanyes, terra, un motoret per 
l’aigua, i la caixa de les figuretes. 
Treure les figuretes de la caixa i 
tornar-les a mirar, algunes tenien 
nom i tot, agrupar-les, els reis per un costat, els pastors 
normals per un altre, els del naixement per un altre… era 
l’estona que recordo més entranyable. I no em vull descuidar 
de l’excursió “a buscar verd” que no era altre cosa que anar a 
collir una mica de “mata” (llentiscle), molsa, romaní, fulles 
de margalló, branques de pi, … I la part més intensa que era 
el muntatge de tot plegat, era un moment de família on si 
barrejava el joc, la creativitat, l’explicació de perquè cada 
cosa, la religiositat més senzilla. Sempre primer situar la 
cova, i tota la resta en funció d’aquesta. Fer el pessebre era 
pròpiament un ritual familiar que inaugurava les festes de 
Nadal i feia família.  

Perquè us ho explico tot això? doncs per subratllar la 
importància d’aquesta activitat nadalenca tant profundament 
arrelada a la pietat del nostre poble. Així també ho ha volgut 
subratllar el Papa Francesc en la carta apostòlica que fa pocs 
dies ha escrit a tots els cristians d’arreu del món. El Papa ha 
volgut tornar a posar en valor el pessebre. Amb el títol 
Admirable signum el sant pare recorda l’origen del pessebre, 
el seu profund arrelament a la vida dels catòlics, i el seu 
significat i valor en l’ordre de la pietat. 

El pessebre, diu el Papa Francesc, és com un Evangeli viu, 
manifesta la tendresa de Déu, ens ajuda a reviure la història 

que va passar a Betlem, i alhora 
ens invita a “sentir” i a “tocar” la 
pobresa que el Fill de Déu va 
escollir per a si mateix en 
l’encarnació. El pessebre ens 
parla de la nit que envolta les 
vides dels homes i la llum que 
neix de Jesús. Ens parla de la 
creació i de la novetat de Jesús 
que ve a curar, reconstruir i 
retornar la vida a un món que ha 
p erdut l a s e va esplendor 

original. El pessebre representa plàsticament la trobada 
entre Déu i els seus fills, la revolució veritable que dóna 
esperança i dignitat als desheretats, que no és altre que la 
revolució de l’amor i de la tendresa. En definitiva representa 
la santedat quotidiana, l’alegria de fer de manera 
extraordinària les coses de cada dia, quan Jesús comparteix 
amb nosaltres la seva vida divina.  

En definitiva el pessebre és la representació plàstica de 
l’experiència viva de Nadal. I per tant, si no aboca a aquesta 
experiència, pot ser una creació artística interessantíssima, 
pot tenir un valor històric digne de museitzar-se, les figures 
poden ser antigues o modernes, què hi fa. Però no serà 
pròpiament un pessebre.  

Benvolguts desitjaria que poséssim en valor aquesta tradició 
de la pietat tant nostre. Que el fem amb alegria a casa. Si pot 
ser amb els més petits. Amb ells molt millor. I sinó, els 
grans. Però no deixem de fer-lo, no perdem aquesta imatge 
plàstica de Nadal que ens transporta al gran do de Déu. 

Bon i sant Nadal del Senyor! 
el vostre Plebà. 

Mn. Simó Gras i Solé 
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APLEC DE CRISTIANS DE LA CONCA DE BARBERAR 
El diumenge 24 de novembre, un any més les parròquies que configuren l’Arxiprestat 
de la Conca de Barberà ens hem reunit per celebrar l’Aplec de cristians. Enguany ens 
hi ha acompanyat el nou arquebisbe. La trobada va tenir un moment d’acollida 
inicial, després una xerrada col·loqui sobre el paper dels laics en l’Església d’avui. El 
Sr. Arquebisbe va subratllar la necessària santedat, apostolat i coresponsabilitat dels 
laics. Després d’un torn de preguntes es va celebrar la pregària de vespres a Santa 
Maria. La trobada es va acabar amb un refrigeri acompanyat per una bateria de 
fotografies de les activitats que s’han anat fent al llarg de l’any. 

BAPTISMES 
Han nascut a la vida nova de la fe: 
- La Bruna i la Berta Gómez 
Lafebre. Filles del Josep Manel i la 
Sílvia. El 5 d’octubre. 

Benvingudes a l’Església!

EXÈQUIES 
Aquest mes hem encomanat a la misericòrdia del Pare als nostres germans que han mort: 
- Josep Torrellas Pedrol (84 - c. Major / Montblanc) 31 octubre. 
- Manuel Riejos Garcia (62 - c. de la Vila / Montblanc) 3 de novembre. 
- Mercè Fortit Llobera (90 - c. Vimbodí / Montblanc) 3 de novembre. 
- Teresa Bonet Gallardo (82 - c. Ducal / Montblanc) 4 de novembre. 
- Maria Serret Bulbena (82 - c. Aguiló / Montblanc) 6 de novembre. 
- Joan de la Rosa Fiego (82 - crta. Pla / Valls) 7 de novembre. 
- Salvador Sans Montalà (73 - c. Major / Montblanc) 9 de novembre. 
- Andreu López López (49 - c. Lilla / Montblanc) 22 de novembre. 
- Joan Salvadó Josa (47 - c. Josep M Poblet) 23 de novembre. 
- Manuela Grao Casorran (82 - c. Casal) 23 de novembre. 
- Antònia Vives Folch (91 - c. Mur) 25 de novembre. 

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

DEMOGRAFIA PARROQUIAL

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL del mes de Novembre 
1. A través d’un seguit de feligresos i del grup de pregària de Sant Miquel, ens hem sumat un any més com a parròquia a la 

cadena de pregària per les vocacions que organitzen les delegacions de pastoral vocacional de Catalunya. 
2. Un grup de catequistes ha participat a les Jornades de catequistes de Catalunya a Vic on s’ha presentat una nova 

metodologia catequètica.  
3. Un grup de feligresos, els quals estan preparant una 
dinàmica d’acollida a Santa Maria, han anat a conèixer 
l’experiència d’acollida dela Parròquia de Tàrrega. 
4. Divendres 29 de novembre l’església de Santa Maria la 
Major va acollir un concert de música gospel del grup Aba 
Taano a benefici de l’ONG “Musica para salvar vidas”.  
5. S’han situat un conjunt de fotografies de Santa Maria, 
d’abans de la revolta del 1936, a l’entrada de la Plebania 
regalades pel Ramon R.  

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 
Càritas Montblanc, conjuntament amb el Banc d’Aliments, un any més, han organitzat la Gran recapte d’aliments pel Servei 
de distribució d’aliments de Montblanc. Agraïm els voluntaris i els participants. Junts han contribuït a pal·liar la manca 
d’aliments a algunes famílies,	una situació molt sovint silenciada, i sempre dolorosa. Un any més gràcies! 
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DATES d’EQUIPS 
- Equip de catequistes, divendres 5 de desembre, 5 tarda. 
- Consell Plebania - General, dijous 19, a 2/4 de 10 matí. 
- Petites Fraternitats Parroquials, dimecres 11, a 2/4 de 10 de la 
nit a la Plebania. 

diumenge, 16 de desembre 
EL NADAL DELS VOLUNTARIS 
Càritas Montblanc, un any més organitza una diada amb tots els 
voluntaris. L’acta constarà amb una missa d’acció de gràcies a les 11 
del matí a Santa Maria i seguidament compartirem un vermut i ens 

desitjarem un bon Nadal. 

CISTELLA PARROQUIAL  
I LOTERIA 

Novament enguany fem el sorteig d’una Gran Cistella 
de Nadal que enguany encara serà més grossa! Us 

animem a comprar-ne i així col·laborar amb l’economia parroquial. 
La Parròquia de Lilla i les Filles de Maria fan loteria de la Grossa! 
Podeu trobar participacions al cor de Santa Maria.

diumenge, 8 de desembre  

RECÉS D’ADVENT 
Ens preparem per viure un Nadal com Déu 
mana? Una estona de pregària, meditació, 
silenci i adoració ens hi ajudarà.  
de 2/4 de 6 a 7 del vespre al Santuari de la 
Serra. Ho acompanyarà Mn. Borja Martin, 
arxiprest d’Urgell-Garrigues 

dissabte, 14 de desembre  
DIUMENGE GAUDETE GREGORIÀ 
L’Schola cantorum de Sant Miquel acompanyarà amb els seus cants 
la missa de les 8 del vespre de Sant Miquel i després concert. 

MISSA DEL GALL 
Dimarts, 24 de desembre. 
- 7 del vespre  - a l’església de Lilla. 
- 9 del vespre - Missa Solemne del Gall a l’església de Santa 
Maria. 

Amb la Benedicció dels jesusets dels pessebres que porti cada família, 
per poder-lo posar a casa al tornar de missa, i inaugurar el Nadal 
familiarment. També hi haurà l’entrega de la Llum de la Pau de 
Betlem. I benedicció del pessebre de la Parròquia. 

- 2/4 de 12 de la nit - al Santuari de la MD de la Serra. 

DIA DE NADAL 
Dimecres, 25 de desembre. 
- 9 del matí - Missa al Santuari de la MD de la Serra. 
- 10 del matí - Missa a Vilaverd.  
- 11 del matí - Missa Solemne de Nadal a Santa Maria la Major. 
- 2/4 d’1 del migdia – Missa a Barberà de la Conca.  

DIA DE SANT ESTEVE 
Dijous, 26 de desembre 
- 11 del matí - Missa al Santuari de la MD de la Serra 

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA  
Diumenge, 29 de desembre  (vigília com sempre a Barberà i St. Miquel) 
- 9 del matí - Missa al Santuari de la MD de la Serra. 
- 10 del matí - Missa a la Guàrdia dels Prats. 
- 11 del matí - Missa Solemne a Santa Maria la Major. 

Benedicció de les famílies i de les capelletes de la Sgda. Família. 
INAUGURACIÓ DE L’AUDIOVISUAL I  
DE L’ACOLLIDA TURÍSTICA DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA. 

CAP D’ANY: SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU 
Dimarts, 31 de desembre 
- 7 del vespre - Barberà de la Conca, missa de Cap d’any. 
- 8 del vespre - església de Sant Miquel, missa de Cap d’any. 
Dimecres, 1 de gener    Jornada mundial de pregària per la pau. 
- 9 del matí - Missa al Santuari de la Serra. 
- 11 del matí - Missa Solemne de Cap d’any a Santa Maria la 

Major.  
Amb el sorteig de la Cistella de la Parròquia. 

SEGON DIUMENGE DE NADAL  
Diumenge, 5 de gener 
- 9 del matí - Missa al Santuari de la MD de la Serra. 
- 10 del matí - Missa a Vilaverd. 
- 11 del matí - Missa Solemne a Santa Maria la Major. 

EPIFANIA DEL SENYOR (DIA DE REIS) 
Diumenge, 5 de gener 
- 2/4 de 6 de la tarda - Missa d’Epifania a sant Miquel.  

Entrega del fanalet per esperar als reis. 
- 1/4 de 7 de la tarda - Rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient a 
la plaça de Sant Miquel. 
Dilluns, 6 de gener 
- 9 del matí - Missa al Santuari de la MD de la Serra. 
- 11 del matí - Missa Solemne a Santa Maria la Major.  

HORARIS DE NADAL

dijous, 13 de desembre  

FESTA DE SANTA LLÚCIA  
- A les 11 del matí la tradicional missa al Santuari de la Serra. No hi 
haurà missa a Sant Miquel.	
- A les 7 de la tarda. RECITAL “POEMA DE NADAL” Josep M de 
Segarra a l’església de Sant Miquel. 

ACTES CULTURALS a Sant Miquel: 
Diumenge, 22 de des. CONCERT DE NADAL de la Coral Flor de 
Lis. A 2/4 de 7 de la tarda. 

dissabte, 21 de desembre 
NADAL A L’ERMITA DE SANT JOAN 
Missa a les 9 del matí i posada del pessebre amb els ermitans. 

diumenge, 8 de desembre  
FESTA DE LA PURÍSSIMA  
Misses com un diumenge. 

divendres, 6 de desembre  
VISITA SOLIDARIA A SANTA MARIA 
A benefici de “Riuada solidària”. 

PER PRENDRE’N NOTA!



ENTRADES OCTUBRE 2019 
Col·lectes ordinàries. . . . . .2.876,34 € 
Donatius i almoines . . . . .3.839,24 € 
XarxaFutur . . . . . . . .  20,00 € 
Lloguers i altres . . . . . . .1.372,84 € 
Serveis a les esglésies . . . . .1.829,75 € 
Càritas . . . . . . . . .   564,20 € 
Col·lecta obres. . . . . . . .   334,14 € 
Col·lecta DOMUND. . . . . .   486,95 € 

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 OCTUBRE 2019 
Crèdit obres Santa Maria 2006: . . - 757,05 € (falten -78.604,06 €) 
Subministraments i conservació . . . . . . . - 1.008,50 € 
Obres majors. . . . . . . . . . . . . .  - 815,42 € 
Personal remunerat . . . . . . . . . . .  - 109,01 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . . . .  - 736,25 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . .  - 801,38 € 
Càritas . . . . . . . . . . . . . . - 1.854,57 € 
Aportació al Fons comú diocesà . . . . . . . .  - 621,16 € 

Total entrades  + 11.323,46 €          Total sortides -6.703,34 €        Resultat OCTUBRE:  + 4.620,12 € 

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

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 que valoreu anar-hi, és un pelegrinatge atractiu a 
nivell espiritual, però també bíblic, cultural i etnològic. Ja estan obertes les inscripcions. 

EL CALENDARI DE SANTA MARIA,  
el calendari de Montblanc! 

Amb totes les activitats del 2020  
de Montblanc, de la Parròquia, el santoral....  

no et sembla una bona idea per suggerir al tió? …
o un bon detall per regalar?…  

t’agradarà! 

5€ - a benefici del manteniment  
de les esglésies de Montblanc


