
UNITAT PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE MONTBLANC

S’acosta el dia 8 de març, dia internacional de la dona 
(declarat per l’ONU el 1975), i en motiu d’aquesta diada he 
rebut des de diversos àmbits el manifest «Alcem la Veu» de 
la coordinadora de dones creients i feministes. Grup que té 
com a referent històric el Col·lectiu Dones a l’Església i que 
participa de la xarxa internacional Voices of Faith.  

L’objectiu del manifest és reivindicar una Església on les 
veus de les dones participin, liderin i s’escoltin en igualtat de 
condicions que les dels homes. Treballar per una Església 
on tothom hi sigui reconegut com a casa i ocupi el lloc que 
Déu ha somniat per ell, no només és necessari sinó que hem 
de denunciar-ho i revertir-ho quan no sigui 
així. I aquesta convicció no ha de ser un 
eslògan sinó que s’ha de traduir en 
decisions concretes, també en el nostre 
àmbit d’Església local com és la Parròquia. 
Crec que com a Parròquia hi estem 
compromesos, i si hi ha algun àmbit en que 
no, cal que hi treballem més a fons, i tots 
junts. 

Dit això, no vull deixar de dir, que sí bé em 
sento plenament compromès en que ningú 
se senti o estigui discriminat dins la nostra Parròquia, sigui 
per la raó que sigui, també penso que hem de dir, i tenir 
clar, que l’Església, si bé es constitueix com una realitat 
temporal i sociològica, i amb una estructura institucional, 
és per sobre de tot una realitat divina constituïda per Crist 
(cf. LG 8). I això que vol dir? Que la pregunta que ens hem 
de formular no és quina Església volem? o quina Església 
volen que siguem per ser acceptats al nostre país? sinó, 
Esperit què dius a l’Església? ¿Què vols que fem? ¿Com vols 
que siguem? Així mateix es va plantejar al Concili 
Tarraconense d’ara fa 25 anys. I això vol dir que no es pot 

moure res? No. I això vol dir que l’estructuració actual i les 
dinàmiques presents de l’Església són inamovibles, no. Tot el 
contrari. Si l’Esperit és viu, l’Església és viva. I per tant ens 
cal estar en un estat permanent d’escolta, i d’acció per 
assumir i aplicar el que l’Esperit Sant suscita al cor de 
l’Església. I l’Esperit parla a l’Església, no als capellans, sinó a 
tot el poble sant de Déu, com ens ho ha recordat l’Arquebisbe 
Joan en la seva primera exhortació pastoral «L’Esperit fa jove 
l’Església».1 

En definitiva, en aquest editorial volia dir que la 
reivindicació dels drets i deures de les dones a l’Església és 

tasca de tots (i evidentment també en 
tots els àmbits socials) i hem d’agrair 
quan col·lectius eclesials es mobilitzen 
per recordar-nos-ho. Però voldria que 
no es perdés de vista que no som una 
realitat sociològica més, que no som una 
estructura de poder clàssica, que 
segurament ens assimilem més a una 
família que a una societat. Una família 
on tots hi estem compromesos i hi som 
necessaris. I a on tots ocupem rols 
complementaris i per tant diferents. 

Voldria que no fos la reivindicació dels drets i deures de les 
dones a l’Església una reivindicació de drets i deures 
individuals, sinó més aviat una dinàmica sincera 
d’aprofundiment eclesial d’allò que Déu a somniat pels seu 
poble. I això ho penso igual en totes les altres reivindicacions 
que es van esdevenint en el si de l’Església. Bon mes de març. 

Mn. Simó Gras i Solé 
Plebà de Montblanc 

1 La podeu trobar gratuïtament a la Plebania  
o a la sagristia de Sant Miquel. Us animo a llegir-la i a reflexionar-la.  
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BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL del mes de Febrer 
1. Continuen les obres de la sagristia de Sant Miquel i de l’oratori de 

Sant Miquel. 
2. Aquest mes hem llogat l’abadia de Lilla a una família. El canvi d’ús 

ha vingut motivat per les traves i dificultats administratives per 
mantenir-la com a casa d’acollida de joves. 

3. Aquest mes s’ha reunit novament el Consell Pastoral Arxiprestal. 

DIUMENGE EN FAMÍLIA 
El diumenge 17 de febrer vam celebrar la trobada anual de les famílies de catequesi. Aquest cop 
vam treballar el tema de com educar els contratemps. Com acompanyar als nostres nens i 
nenes en les situacions doloroses que també viuen personalment, familiarment i socialment. 
Ens hi va acompanyar la psicòloga Elisenda Roig. Durant el taller dels pares, els catequistes van 
fer un taller amb els nens i nenes de construcció d’un estel volador. La imatge de l’estel que ha 
de volar amb l’aire que hi ha, no el que voldria, va ser útil per treballar la frustració amb els 
infants. Després tots junts van acabar amb un vermut i la crema de les palmes per fer la cendra 
de Dimecres de cendra. Una felicitació a les catequistes que ho van preparar.

DIA DE L’ESPERIT 
Un grup de participants dels sopars Alpha de Montblanc va sumar-se al 
Dia de l’Esperit que tots els grups Alpha de l’Arquebisbat van fer el 

dissabte 29 de febrer a Poblet. Una 
trobada per reflexionar sobre l’acció de 
l’Esperit a la nostra vida i amb el colofó 
final d’una pregària per invocar la seva 
presència i benedicció. Una gran 
experiència per tots els que hi van ser.

JORNADA DE PREGÀRIA PELS MALATS 
Un any mes en motiu de la festa de la Mare de Déu de 
Lourdes un grup de malalts de la nostra parròquia han 
rebut el sagrament de la Unció. A través d’una 
celebració comunitària a Santa Maria la Major, però 
també a les residències de la Vila i a moltes cases (un 
total de 93 germans i germanes), han rebut la gràcia 
sanadora de Déu.  
També en motiu de la Festa de la Mare de Déu de 
Lourdes un grup de pelegrins montblanquins va anar al 
Santuari occità.

Un	veritable	plantejament	ecològic	es	converteix	
sempre	en	un	plantejament	social,	que	ha	d’integrar	la	

jus;cia	en	les	discussions	sobre	l’ambient,	per	tal	d’escoltar	
tant	el	clamor	de	la	terra	com	el	clamor	dels	pobres.	

Laudato	si	49

RECÉS ARXIPRESTAL DE QUARESMA 
El diumenge 1 de març, com cada any el primer diumenge de quaresma, l’Arxiprestat de la Conca 
de Barberà va reunir-se per dedicar un temps de meditació i pregària. El recés arxiprestal de 
Quaresma enguany va ser a la Parròquia de Santa Coloma de Queralt i el va acompanyar la 
Mercè Custodi, laica vedruna de la mateixa Parròquia. Va ser una tarda profitosa i de gran goig 
fratern i espiritual.
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març - DATES d’EQUIPS 
• Equip de catequistes, divendres 7, 1/4 de 7 de la tarda. 
• Consell Plebania - administració, dimecres 11, a les 8 del vespre. 
• Consell Plebania - pastoral, dissabte 21, a 2/4 de 10 del matí.  

• Equip de preveres arxiprestal - divendres 20, a les 12 del migdia. 

• Petites Fraternitats Parroquials, dimecres 4 i 18, a 2/4 de 10 nit. 
• Curs Bíblic, dimarts 24, a les 8 del vespre. 
• Equip coordinació de Càritas, dilluns 30, a 3/4 de 8 del vespre. 

dimecres, 25 de març 
FESTA DE L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR 
A Sant Miquel a les 7 del vespre: Missa.

dissabte, 7 de març 
TROBADA DE JOVES DIOCESANA 
A Valls: amb el grup d’EDGE de la Parròquia. 

PER PRENDRE’N NOTA!

dijous, 26 de març 

CONFESSIONS 
A Santa Maria la Major a les 7 del vespre: Celebració del 
sagrament de la penitència amb caràcter extraordinari abans 
de la gran festa de Pasqua. 
Es recorda la necessitat, almenys una vegada l’any, de 
demanar a Déu i a l’Església el perdó i la reconciliació per les 
nostres faltes i pecats. 
No es pot participar de la Comunió plena sense la  
reconciliació sincera amb Déu i la comunitat cristiana. I això 
no és una qüestió individual, sinó que requereix de l’acció de 
l’Esperit Sant que ho fa possible. No es pot ser jutge i part en 
el mateix afer, i l’afer som nosaltres! 
Ens hi acompanyaran 
p r e v e r e s d e 
l’Arxiprestat i monjos 
de Poblet. 

També al Monestir de 
Poblet: dijous 9 d’abril 
a les 4 de la tarda. 

dijous, 19 de març 
SOLEMNITAT DE SANT JOSEP 
A Sant Miquel a les 7 del vespre: Missa solemne.

diumenge,  22 de març 
DIA DEL SEMINARI 
A totes les esglésies de la Unitat Pastoral: Missa i col·lecta.

diumenge, 22 de març 
BENEDICCIÓ DELS TRES TOMBS 
A la plaça de la Serra a les 12 del migdia: Benedicció dels 
animals en motiu de la festa dels Tres tombs.

diumenge, 22 de març 
DIUMENGE «LAETARE» 
A l’església de Sant Miquel, dissabte a les 8 del vespre: 
Missa cantada amb l’Schola Cantorum Sant Miquel.		
A l’església de Santa Maria, diumenge a les 11 del matí: 
Missa cantada amb l’Schola Cantorum.

cada diumenge 

VIA CRUCIS 
A Sant Miquel a les 6 de la tarda: Via Crucis quaresmal. 
Una de les exercitacions més típiques de la quaresma, i que  
millor ens ajuda a pregar pels patiments del món, i alhora  
reconèixer la grandesa redemptora de Jesús, gràcies al 
misteri del camí de la creu o via crucis.

divendres, 27 de març 
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.  

diumenge, 29 de març 
TROBADA PREVIA A TERRA SANTA 
A la Plebania a 1/4 de 7 de la tarda. Amb tots els qui aniran al 
pelegrinatge a Terra Santa d’aquest estiu. 

Anem a veure la MD de Lourdes ! 
com a pelegrins, 
com a voluntaris, 

… vine i ho veuràs!
del 2 al 6 de juliol de 2020
amb la Parròquia i l’Hospitalitat de Tarragona

reserva’t-ho! 
+ info a la Parròquia



ENTRADES GENER 2020 
Col·lectes ordinàries. . . . . .2.109,25 € 
Donatius i almoines . . . . .4.015,08 € 
XarxaFutur . . . . . . . .   712,10 € 
Lloguers i altres . . . . . . .   344,04 € 
Serveis a les esglésies . . . . .6.015,69 € 
Col·lecta obres. . . . . . . .   108,39 € 

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 GENER 2020 
Crèdit obres Santa Maria 2006: . . - 941,42 € (falten -76.852,25 €) 
Subministraments i conservació . . . . . . . - 2.144,96 € 
Obres majors. . . . . . . . . . . . . - 3.469,31 € 
Personal remunerat . . . . . . . . . . .  - 321,72 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . . . .  - 658,96 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . .  - 197,60 € 
Aportació al Fons comú diocesà . . . . . . . - 1.440,66 €  
Impostos i taxes   . . . . . . . . . . . . - 35,50 € 

Total entrades  + 13.304,55 €           Total sortides -9.210,13 €            Resultat GENER:  4.094,42 € 

Us agraïm i necessitem 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: 
- M Lourdes Moix  Pujolràs (34 - c. Ribé) 1 de febrer. 
- Judith Foguet Masdeu (47 - c. Capdepera) 7 de febrer. 
- Francisco Sanchez Alvarez (83 - crta. Reus) 21 de febrer. 
- Diego Jerez Segado (79 - av. Manel Ribé) 26 de febrer. 
- Josep Pau Bonaventura Javega Bullo (62 - c. Major) 26 de febrer. 

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

BAPTISMES 
Han nascut a la vida nova de la fe: 
- El Genís Vega Martínez. Fill de 

l’Albert i la Sònia. El 29 de febrer. 

Benvingut a l’Església!


