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L’autor de la carta als hebreus diu: «no tenim aquí la ciutat 
que durarà per sempre, busquem la que encara ha de venir» 
(cf.He 13,14). I son moltes les expressions de Jesús que ens 
recorden aquesta mateixa idea d’eternitat «No amuntegueu 
tresors aquí a la terra, reuniu tresors al cel» (cf. Mt 6,19-20).  

D’aquí a pocs dies s’iniciarà el temps de Quaresma que com 
bé sabem és camí cap a la Pasqua. I serà un temps de crida a 
la conversió. Voldria fer notar que totes les crides a la 
conversió de l’Evangeli són per a la Vida! És a dir, busquen 
portar-nos a gaudir ja en el moment present de la vida 
plena per la qual ens ha creat Déu, i que té com 
desplegament l’eternitat.  

Tenir ben present aquest principi evangèlic és necessari per 
encertar en els múltiples processos de discerniment que ens 
van acompanyant al llarg de la vida. Una perspectiva que 
només inclogui els anys de vida a la terra ens portarà a 
camins, que lluny de fer-nos créixer en virtuts, ens 
tenallaran amb innombrables temptacions. 

Al nostre país, en breu, sorgirà el debat sobre l’eutanàsia. 
Serà un debat complex, molt complex, i per tant, necessitarà 
que excel·lim en la pràctica de les virtuts alhora d’opinar (ja 
que opinar, opinarem! sigui a la plaça o a casa). És obvi que 
aquestes quatre línies no poden desplegar aquest tema, però 
sí que voldria posar de relleu que molt sovint es confon la 
paraula eutanàsia amb mort digne. I no és el cas. Eutanàsia 
vol dir aquella acció o omissió que busca aconseguir la mort 
per evitar un dolor.  Si és ajudat per un tercer s’anomena 
suïcidi assistit. En canvi per mort digne o ortotanàsia 
s’entèn, o s’hauria d’entendre, com aquella acció que a través 
de mitjans socials i terapèutics busca ajudar a ben morir a la 
persona al seu temps, en pau i també sense dolor. Com 
veieu no és el mateix, un provoca i l’altre acompanya. Una 
altre paraula que sortirà en aquest debat serà la distanàsia o 
obstinació terapèutica que no és altre cosa que l’acció 

sanitària que busca, per tots els mitjans, la prolongació 
hipertrofiant del procés de morir. El que diem una 
prolongació desproporcionada de la vida. Tenir el 
Testament vital fet ajuda molt per evitar aquests casos. I 
per últim una expressió que diem poc, i que em sembla 
que practiquem molt, que és el silenci actiu davant de la 
mort. Parlar de la mort és el nou tabú, ni a aquells avis que 
es troben als últims moments de la vida sembla que els 
permetem parlar de la seva mort i els volem amagar allò 
que és obvi i pel qual cal preparar-se a viure. 

Davant d’aquesta situació no hem de perdre de vista que 
estem creats per a la vida, però per una vida eterna! Des 
d’aquí cal que tinguem ben presents una sèrie de principis. 
Com és el principi de beneficència: mira de fer el bé i evita 
el mal. És a dir, sempre buscar protegir a la persona, evitar 
el dany, vetllar per la dignitat del malalt. I per tant, que 
estigui acompanyat, que sigui escoltat, que sigui respectat, 
que se sàpiga estimat, que estigui espiritualment assistit, i 
que medicament tingui aquells serveis que requereixi per 
ben viure el procés de la mort. Un altre principi és el de 
l’autonomia: una persona no deixa de ser persona pel fet 
d’estar en procés de mort imminent, i per tant té dret a la 
informació, i a la deliberació sobre el que viu i la manera 
com ho viu. I en tercer lloc el principi de justícia que 
equival a proporcionalitat i equitat en els mitjans tècnics i 
humans per viure aquest moment.  

El Papa Benet deia a Deus caritas est: «cal aprendre a 
mirar l’altra persona no només amb els meus ulls i amb els 
meus sentiments, cal també mirar-lo des de la perspectiva 
de Jesucrist. En veure’l amb els ulls de Crist, puc donar-li 
la mirada d’amor que ell necessita» (18). Caldrà tenir-ho 
ben en compte en aquest debat i especialment quan ens 
toqui acompanyar en el procés de ben morir.	

Mn. Simó Gras i Solé 
Plebà de Montblanc
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VETLLA DE LA PARAULA 
Amb motiu de la IV Setmana de la Bíblia s’ha celebrat a la nostra Parròquia la Vetlla de la Paraula 2020. La celebració va 
ser el divendres 31 de gener al Santuari de la Mare de Déu de la Serra seguint la dinàmica de pregària que es realitza cada 
últim divendres de mes al mateix Santuari. La Vetlla la va presidir l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas. Aquest 
acte va cloure totes les activitats que s’han fet arreu de l’arquebisbat en motiu de la Setmana de la Bíblia.

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL del mes de Gener 
1. El Consell d’Administració de la Parròquia ha aprovat el pressupost per aquest curs 2020. 
2. El Consell de Pastoral, entre altres coses, ha aprovat oferir la possibilitat a la nostra parròquia de 

celebrar el sagrament del baptisme també els dissabtes al matí i a les celebracions a SantMiquel.  
3. Aquest mes hem arreglat la cornisa de la Plebania ja que s’estava malmeten la façana, i part d’ella, 

tenia perill de despreniment. 
4. Aquest mes hem iniciat les obres de reforma dels espais laterals de Sant Miquel. Principalment 

amb l’objectiu d’arreglar la sagristia (que és la que es fa servir més de la parròquia), i sobretot, fer 
-ne el mobiliari nou i millorar els problemes d’humitats. També habilitar un espai per a la 
pregària i les confessions, i finalment augmentar la llum natural a la zona del presbiteri. 

5. Per qüestions de seguretat hem tapiat la rosassa i assegurat part de l’esquerda de la façana de 
l’església de Barberà. 

CONSELL PASTORAL AXRIPRESTAL 
El dissabte, 1 de febrer, es va celebrar a la Plebania el II Consell Pastoral Arxiprestal d’aquest curs. El Consell està format 
per 3 laics de cada Unitat Parroquial de la Conca de Barberà i els quatre rectors. L’ordre del dia va consistir en revisar les 
activitats fetes arxiprestalment durant aquest trimestre, i es va continuar el treball iniciat el trimestre passat per elaborar el 
Pla Estratègic Pastoral de l’Arxiprestat de la Conca pels propers 3 cursos.  
El temps de descoberta pastoral del Consell es va dedicar al projecte de Parròquies Ecosolidàries o també conegudes com 
Ecoparròquies. La presentació la va fer l’equip de Cristianisme i Justícia. Un projecte en expansió, que va ser molt ben 

valorat, i que es mirarà d’anar introduint a l’arxiprestat.  
Animem a visitar el web www.ecoparroquies.cat 
i més encara a llegir l’encíclica del Sant Pare 
Francesc «Laudato Si» que ha motivat aquest 
impuls d’aprofundiment ecològic de l’Església. 
Algunes de les seves cites les anirem posant al 
nostre full:

DONACIÓ 
Les germanes clarisses del monestir de Reus han fet donació de la propietat del 
monestir i Santuari de la Serra a l’Arquebisbat de Tarragona. La donació vol afavorir 
la gestió i el manteniment dels espais, i sobretot, que continuï essent fogar 
d’espiritualitat. Una decisió que des de la Parròquia no podem més que agrair a les 
germanes clarisses, que una vegada més, han mostrar la seva generositat i el seu amor 
a la Mare de Déu de la Serra i a Montblanc. Per sempre gràcies.
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diumenge, 9 de febrer 

JORNADA MUNDIAL DELS MALATS
En motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes 

l’Església celebrem la Jornada Mundial dels Malalts. Per 
aquest motiu novament oferim la possibilitat de rebre el 
Sagrament de la Unció als Malats per tots aquells que 
vulguin afrontar la malaltia amb l’ajuda de Déu.

La Celebració la farem el diumenge 9 de febrer a la Missa 
Major de les 11 del matí a Santa Maria.

Cal tenir en compte:
- Poden rebre el sagrament tots aquells batejats que ho 

demanin. Cal apuntar-se personalment o a través d’un 
familiar al Plebà, a la secretaria de la Parròquia, a la 
sagristia de Santa Maria, Sant Miquel o a la Serra.

- Poden demanar-ho els fidels que tenen una malaltia greu, 
sigui puntual o crònica, les persones majors de 75 anys, o 
els qui han de sotmetre’s a una operació rellevant al llarg de 
l’any. 

- Els que son residents de qualsevol de les residència de 
Montblanc ja ho hem concertat amb elles per celebrar-ho a 
la mateixa residència.

- Es pot rebre tot i que s’hagi conferit ja una altre vegada.
- Si algú no pot participar a la Missa Major a Santa Maria, cal 

que ho indiqui i se li conferirà a casa o en un altre lloc 
adient.

febrer - DATES d’EQUIPS 
• Equip de catequistes, divendres 7, 1/4 de 7 de la tarda. 
• Consell Plebania - administració, dimecres 12, a les 8 del 

vespre. 
• Consell Plebania - pastoral, dissabte 15, a 2/4 de 10 del 

matí.  

• Equip de preveres arxiprestal - divendres 21, a les 12 del 
migdia. 

• Petites Fraternitats Parroquials, dimecres 5 i 19, a 2/4 de 
10 nit. 

• Curs Bíblic, dimarts 25, a les 8 del vespre. 
• Equip coordinació de Càritas, dilluns 24, a 3/4 de 8 del 

vespre. 

dilluns, 3 de febrer 

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

diumenge, 2 de febrer 
FESTA DE LA CANDELERA 
A St Miquel, 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. 

PER PRENDRE’N 
diumenge, 17 de febrer 
DIUMENGE EN FAMÍLIA 
A Santa Maria la Major: després de la celebració de la 
Missa Major, un any més, passarem el matí en família. Les 
famílies de la catequesis, infants i grans, son convidades amb 
els catequistes a una jornada de fraternitat i formació. 
Els pares i mares treballaran amb la psicòloga Elisenda Roig 
el tema «El repte de les contrarietats» en l’educació dels 
fills, i els més petits amb un taller i jocs en aquesta línia. 
Al finalitzar celebrarem junts un vermut a la mateixa 
Plebania. 

dimecres, 26 de febrer 

DIMECRES DE CENDRA 
A Sant Miquel a les 7 del vespre: Missa d’inici de la 

Quaresma i imposició de la 
cendra. 
Dia de dejuni i d’abstinència 
e n c o m u n i ó a m b t o t a 
l’Església. 

diumenge, 1 de març 
RECÉS ARXIPRESTAL DE QUARESMA 
A Santa Coloma de Queralt a 2/4 de 6 de la tarda. 
La meditació la farà la feligresa de la Parròquia de Santa Coloma, 
la Mercè Custodi. 

divendres, 28 de febrer 

TEMPS DE PREGÀRIA 
Al Santuari de la Serra a 2/4 de 8 del vespre: Una estona de 
pregària. Una estona per a Déu, una estona per a tu.  
Pregarem especialment per la situació de la dona arreu del món ja 
que aquest mes és santa Àgata i estem a les portes de la festa de la 
Dona treballadora. 



ENTRADES DESEMBRE 2019 
Col·lectes ordinàries. . . . . .1.941,24 € 
Donatius i almoines . . . . .6.608,38 € 
XarxaFutur . . . . . . . .   390,00 € 
Lloguers i altres . . . . . . .1.372,84 € 
Serveis a les esglésies . . . . .1.781,95 € 
Càritas . . . . . . . . .3.494,67 € 
Col·lecta obres. . . . . . . .   265,71 € 

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 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 DESEMBRE 2019 
Crèdit obres Santa Maria 2006: . . - 735,87 € (falten -77.437,40 €) 
Subministraments i conservació . . . . . . . - 4.971,52 € 
Obres majors. . . . . . . . . . . . . - 7.282,48 € 
Personal remunerat . . . . . . . . . . .  - 379,53 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . . . - 3.839,48 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . - 2.234,48 € 
Càritas . . . . . . . . . . . . . .    - 550,19 € 
Aportació al Fons comú diocesà . . . . . . . - 1.444,43 € 

Total entrades  + 15.854,79 €           Total sortides -21.437,98 €            Resultat DESEMBRE:  - 5.583,19 € 

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 Moix Cartañà (96 - c. Aribau BARCELONA) 15 gener. 
- Carmen Tarragó Ribes (89 - c. Pintor potau) 25 de gener. 
- Roser Elias Palau (85 - c. Mare Vedruna) 4 de febrer. 

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


