
UNITAT PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE MONTBLANC

Cada nou curs, nou any, nou moment, porta implícit els 
seus reptes, i aquest fet per si mateix, ens ha d’esperonar	als 
seguidors de Crist. Ja que nosaltres estem cridats, per la 
força del mateix Evangeli, a anar sempre més enllà en la 
consecució del Regne de Déu, i en dur a plenitud les coses 
creades.  

Tenim com a referència la nostra visió parroquial: 
«Acostar als homes i dones a Crist, fent de la Parròquia 
una família, casa i escola de Comunió». Aquesta visió ha 
de continuar essent el criteri de discerniment específic per 
a afrontar els reptes eclesials que tenim al davant.  

Un primer repte que vull assenyalar per enguany, i que 
continua vent viu des del curs passat, és el de passar d’una 
realitat parroquial, i per tant pastoral, de set parròquies a 
una Unitat Parroquial única. Durant el curs passat vam 
començar a caminar cap aquesta direcció. En aquest línia 
hi ha començat a confluir la catequesi i la litúrgia, i com 
veieu també a poc a poc el Full Parroquial. Ara caldrà 
avançar en els altres àmbits pastorals. 

Un segon repte hauria de ser el de la consolidació de les 
múltiples iniciatives pastorals que hem anat engegant 
aquests darrers anys. Especialment en l’àmbit de la 
catequesi, fa dos anys vam iniciar els Oratoris de nens, 
l’EDGE d’adolescents, els diumenges en família per pares, i 
la nova organització d’horaris. També els grups 
d’evangelització d’adults Alpha; els grups de Petites 
Fraternitats Parroquials d’adults; el pla XarxaFutur pel 
sosteniment econòmic de la Parròquia. I l’iniciat durant 
aquest curs: el Servei d’Acollida Parroquial. 

Un tercer repte hauria de ser tancar la primera fase de la 
nova secretaria parroquial, és a dir, el procés de 

digitalització i organització de la informació demogràfica 
parroquial. Ens cal saber qui fa què i qui ha fet què. 

Un quart repte hauria de ser l’aplicació del Pla de Relleus 
Parroquials que vam aprovar fa dos anys i que enguany 
suposa que alguns dels coordinadors d’equips hagin de 
deixar pas a nous coordinadors afavorint la vitalitat i el 
múscul de les iniciatives parroquials. No serà senzill però 
confio de la maduresa de tots. Si ho sabem fer bé, la 
Parròquia farà un salt endavant en la seva fortalesa de 
cara el futur. 

Un cinquè repte hauria de ser la consolidació d’un 
calendari comú d’activitats a nivell d’Unitat Parroquial, 
tant pel que fa a la litúrgia com altre tipus de celebracions 
i accions. El «calendari de Santa Maria» vol contribuir a 
visibilitzar aquest objectiu i ajudar a fer-lo possible. 

Un sisè repte serà planificar les intervencions 
patrimonials pels propers anys. L’objectiu és poder 
pressupostar totes les accions a fer en bé del manteniment 
i millora dels espais parroquials (esglésies i edificis); 
identificar les inversions; i clarificar i assumir de què ens 
hem de desprendre. 

Aquests i altres reptes, globals i sectorials, perquè n’hi 
ha més! desitjo que ens esperonin a tots. Que el desig de 
fer de la nostra Unitat Parròquia l’Església que Crist vol 
en aquest moment, faci que tots i cadascú de nosaltres hi 
posem el millor de nosaltres mateixos. Ho podem fer! 

Que Déu ens beneeixi en aquest 2020! 

Mn. Simó Gras i Solé 
Plebà de Montblanc
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HEM VISCUT...
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VISITA SOLIDÀRIA A SANTA MARIA 
Amb la voluntat de contribuir a la riuada solidària en motiu del 
desbordament del riu francolí del passat mes d’octubre. La 
Parròquia a través del seu equip de dinamització cultural va 
organitzar una visita especial a Santa Maria mostrant-ne espais i 
aspectes poc coneguts. Una experiència que va ser molt valorada 
i que no es descarta repetir-la en un futur. De la iniciativa en vam 
recollir 735,50€ que van ser entregats a la RiudadaSolidària 
Montblanc.

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL del mes de Desembre 
1. La Parròquia disposa des d’aquest més de desembre d’un «llibre d’honor» per escriure-hi les seves pàgines més 

memorables. Ha estat obra de la enquadernadora i dissenyadora Eva Blanes. 
2. Aquest mes de desembre ha sortit a la venda el «calendari de Santa Maria». Un calendari que recull la vida de la Unitat 

Parroquial i de Montblanc d’aquest 2020. 
3. La cistella de la Parròquia ha tingut com a afortunades a la Rosa Escarré i a la Raquel Huguet. Felicitats a les dos, i gràcies 

a tots els hi heu participat. Moltes gràcies a les botigues que ho heu fet possible. 
4. El joves d’EDGE, el passat divendres 3 de gener, van fer una sortida de Nadal a l’ermita de Sant Joan tot avançant en la 

seva experiència de grup EDGE. 

F E S T E S D E 
NADAL 2019 
Les festes de Nadal han estat 
novament participades, intenses i 
gratificants. Com a Parròquia hem 
desplegat tota la bellesa de la nostra 
comunitat amb celebracions i actes 
que han estat expressió del que som i 
creiem. Que el record del 
que hem viscut ens 
impulsi allarg d’aquest 
nou any. Deixem alguna 
imatge de celebracions, 
pessebres, l’adoració dels 
reis, càritas, catequesi… 

INAUGURACIÓ DE LES MILLORES TURÍSTIQUES DE SANTA MARIA 
El diumenge 29 de desembre, en el marc de la festa de la Sagrada Família, hem inaugurat l’espai d’acollida de visites de Santa 
Maria, així com també un audiovisual «Montblanc, a major glòria de Déu» i una App audioguia de la col·legiata. L’objectiu ha 
estat dotar a l’església de Santa Maria la Major d’una major qualitat 
experiencial pels qui la visiten. Cal agrair qui ho ha fet possible: el suport 
econòmic de la Diputació de Tarragona; l’ajuda del Víctor Torija en 
l’audiovisual; i la creació i desenvolupament de l’App que ens ha fet el Joan 
Gomà (nét). També un agraïment a tots els Voluntaris de Santa Maria que 
fan possible que l’església de Santa Maria la Major sigui l’edifici més visitat 
de Montblanc. També agrair al Toni Cartanyà els textos de l’App, i al 
Ferran Beltran, la Pierrette Paranau i a Radio Montblanc per les 
traduccions i gravacions.

SERVEI D’ACOLLIDA PARROQUIAL 
La nostra visió parroquial ha motivat a un grup de feligresos, des d’aquest mes de desembre passat, a dur a terme la 
important tasca de l’acollida a les celebracions parroquials. El Servei d’Acollida Parroquial dona la benvinguda a tothom qui 
vol participar a les celebracions, i en facilita l’experiència de comunitat. I un cop al mes, motivarà un Temps de fraternitat 
després de les celebracions. Es tracta d’afavorir un clima que concreti la voluntat d’esdevenir una família, i acostar als homes i 
dones a Crist. De moment el seu servei el realitzaran a l’església de Santa Maria la Major. Hem d’agrair la iniciativa i la 
disponibilitat. Que Déu ho beneeixi!



SORTIDES PARROQUIALS
PELEGRINATGE A TERRA SANTA 
Estem preparant un pelegrinatge a Terra Santa del 9 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. Places limitades! Ja estan obertes les inscripcions. Primer pagament aquest mes de gener. Més informació a 
smaria.montblanc@arqtgn.cat 
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gener - DATES d’EQUIPS 
• Equip de catequistes, divendres 10, 1/4 de 7 de la tarda. 
• Curs Bíblic, dimarts 14, a les 8 del vespre. 
• Consell Plebania - administració, dimecres 15, a les 8 del 

vespre. 
• Equip de preveres arxiprestal - divendres 17, a les 12 del 

migdia. 

• Jornades d’animadors de pastoral amb joves, dissabte 18, 
a Reus. Organitza Delejot. 

• Petites Fraternitats Parroquials, dimecres 22, a 2/4 de 10 
nit. 

• Consell Plebania - pastoral, dissabte 25, a 2/4 de 10 del 
matí. 

• Equip coordinació de Càritas, dilluns 27, a 3/4 de 8 del 
vespre. 

• Consell Pastoral Arxiprestal, dissabte 1 de febrer de 10 a 1 
del matí a la Plebania. 

diumenge, 12 de gener 

FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
A Santa Maria la Major a la Missa Major de les 11h: Missa i 
renovació de les promeses del Baptisme. Amb una pregària 
especial per tots els nens i nenes que han estat batejades aquest 
2019. 
L’equip d’acollida oferirà un temps de fraternitat després de la 
missa.

dijous, 16 de gener 

INICI DELS SOPARS ALPHA 
A la Plebania: per quarta 
vegada comencem els 
sopars Alpha a la nostra 
P a r r ò q u i a . A q u e s t 
dijous, a les 9 del vespre, 
el primer sopar del Curs 
Alpha 2020. Cada dijous 
fins a Setmana Santa. 
Informa’t-en! 

diumenge, 26 de gener 

FESTA DE SANT SEBASTIÀ 
A Lilla a les 12 del migdia: Missa de Sant Sebastià. Festa Major 
d’hivern. 
A les 11 del matí es pagaran les butlletes premiades de la Grossa. 

diumenge, 2 de febrer 
FESTA DE LA CANDELERA 
A la Serra, a Vilaverd, i a Santa Maria la Major: celebració de la 
festa de la Presentació del Senyor «la candelera» amb la benedicció 
de les candeles. 

divendres, 31 de gener 

VETLLA DE LA PARAULA 
Al Santuari de la Serra a 2/4 de 8 del vespre: Vetlla de pregària 
diocesana en motiu de la Setmana de la Paraula.  
Pregària presidida per l’Arquebisbe Joan i organitzada pel 
Secretariat diocesà d’animació bíblica.  

PER PRENDRE’N 
diumenge, 26 de gener 
DIUMENGE DE LA 
PARAULA 
Per primera vegada el Papa 
Francesc ha volgut dedicar un 
diumenge de l’any litúrgic a 
subratllar la importància de la 
Paraula de Déu a la vida de 
l’Església.  

Al Santuari, a la Guàrdia, a 
Santa Maria la Major: Missa 
de la Paraula amb la veneració 
de l’Escriptura. 

divendres, 17 de gener 

FESTA DE SANT ANTONI, ABAT 
A Sant Miquel a 2/4 de 10 del matí: Missa de Sant Antoni abat.

dilluns, 3 de febrer 
FESTA DE SANT BLAI 
A Sant Miquel a les 7 del vespre: Missa de Sant Blai i benedicció 
dels aliments. 



ENTRADES NOVEMBRE 2019 
Col·lectes ordinàries. . . . . .1.390,40 € 
Donatius i almoines . . . . .2.377,54 € 
XarxaFutur . . . . . . . .  20,00 € 
Lloguers i altres . . . . . . .1.372,84 € 
Serveis a les esglésies . . . . .2.817,75 € 
Càritas . . . . . . . . .   920,64 € 
Col·lecta obres. . . . . . . .   161,47 € 
Col·lecta extraordinàries . . . .   336,24 € 
Subvenció Generalitat . . . . .2.951,80 € 

UNITAT PARROQUIAL DE SANTA MARIA 
plaça de santa Maria, 2       -        43400 Montblanc 
smaria.montblanc@arqtgn.cat       -      977 860 110 

SECRETARIA 
Plebania, dijous d’11 a 1 del migdia 
ACOLLIDA PLEBÀ 
Plebania, dijous 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 dimecres, 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 NOVEMBRE 2019 
Crèdit obres Santa Maria 2006: . . - 760,04 € (falten -78.021,34 €) 
Subministraments i conservació . . . . . . . - 5.549,11 € 
Obres majors. . . . . . . . . . . . . - 2.297,28 € 
Personal remunerat . . . . . . . . . . .  - 413,28 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . . . .  - 542,08 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . - 1.580,34 € 
Càritas . . . . . . . . . . . . . . .  - 337,46 € 
Aportació al Fons comú diocesà . . . . . . . .  - 621,16 € 

Total entrades  + 12.348,68 €           Total sortides -12.100,75 €            Resultat NOVEMBRE:  + 247,93 € 

Us agraïm els donatius que feu arribar a la Parròquia, és una manera d’estimar-la i donar suport a les seves tasques. 
Us recordem que aquets donatius 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

DEMOGRAFIA PARROQUIAL
EXÈQUIES 
Aquest mes hem encomanat a la misericòrdia del Pare als 
nostres germans que han mort: 
- Maria Gomà Figueras (87 - c. Muralla Sant Francesc) 15 

desembre. 
- Francisco Torres Balsells (89 - c. Joc de la Pilota) 20 de 

desembre. 
- Joan Pujol Anglès (91 - c. Sant Isidre) 27 de desembre. 
- Josep M Sans Mogas (93 - c. Jaume II) 30 de desembre. 

- Luis Molano González (101 - c. Fra Anselm Turmeda) 4 de 
gener. 

- Maria Hernández Cejudo (101 - Rvl Santa Anna) 8 de 
gener. 

- Antònia Mercado Carrion (90 - Pl Conca de Barberà) 8 de 
gener. 

- Antonio Rosa Vasco (88 - BARBERÀ) 9 de gener. 
Units a ells en l’Eucaristia, que en pau visquin!


