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Darrerament he escoltat amb més 
intensitat l’expressió «cristianofòbia» 
per definir les mostres de rebuig i d’odi 
cap allò que representa la fe, l’Església, 
els creients, els capellans, els bisbes,… 
i faig aquesta corrua de receptors ja 
que crec que el rebuig no és tant a una 
idea concreta i definida sinó a una 
nuvolosa de conceptes que fan olor a 
Església i jerarquia eclesiàstica. Us he 
de dir que aquesta expressió sempre m’ha 
provocat una certa incomoditat perquè m’ha semblat molt 
gruixuda en aquest temps i a les nostres latituds. Amb tot, hi he 
pensat especialment veient la voràgine de comentaris de 
menyspreu de tertulians, actors, periodistes, polítics, 
telenotícies,…en motiu de la «Missa de la Sagrada Família» que 
ha estat l’excusa perfecte per fer llenya de l’arbre caigut. 

Qui poc o molt usa l’expressió «cristianofòbia» normalment ho fa 
com a defensa en front d’atacs, ridiculitzacions, exageracions o 
falsedats que s’escriuen o s’opinen amb relació a l’experiència 
religiosa cristiana. Especialment per part de persones a qui tot 
allò que faci olor d’«els catòlics» els porta a perdre la temprança, 
fent bandera d’una racionalitat que crec molt limitada. Uns 
«opinadors» a qui els fa urticària tot el que fa referència a 
l’Església, en canvi amb vehemència denuncien la «islamofòbia» 
en defensa de l’experiència religiosa islàmica (cosa que està bé), i 
ells mateixos queden fascinats per tota religiositat que tingui 
perfums orientals i doten d’atributs religiosos l’experiència 
cultural. 

Davant aquesta situació que percebo majoritària en l’orbita 
cultural, social i política del nostre país, em pregunto: no vivim a 
Catalunya una creixent cristianofòbia maquillada? No hem 
d’oblidar que l’experiència religiosa més perseguida, amb més 
persones vexades i assassinades en nom de la fe és la comunitat 
cristiana d’arreu del món. Amb dades a la mà no hi ha cap religió 
en aquest moment més perseguida al planeta que el cristianisme.  

Perquè amb la vivència de la fe dels 
cristians tot si val? Si mai ho heu preguntat 
segur que acabeu parlant del dictador 
Franco, de la riqueses del Vaticà, de que tots 
els capellans són uns pederastes, d’errors, 
pecats, mitjes veritats i mentides, i després 
d’intentar contrarestar-ho amb arguments 
més o menys amplis i temporals segur que 
ho heu donat per inútil. Perquè el totum 
revolutum que es fa amb l’Església no el 

faran mai amb cap altre entitat o institució, 
sigui religiosa o civil. Per exemple, no diran que la democràcia és 
dolenta perquè hi han hagut corruptes; no diran que l’islam s’ha 
d’acabar perquè tinguin problemes en el seu interior; no diran que 
moltes institucions i privats no paguen IBI perquè hi ha un llei que 
els empara, una mateixa llei que inclou al patrimoni cultural i 
social de l’Església; no diran mai que hi ha entitats que haurien  de 
desaparèixer pels seus errors del passat, però l’Església sí. I no 
diran mai el que l’Església fa en bé del patrimoni, la cultura, els 
exclosos, els avis, l’educació,… en canvi el dit a l’ull de qualsevol 
patinada,…sempre! 

Observant aquest embat de les nostres elits d’opinadors, lliure 
pensadors de twitter i mesells de partits, potser sí que ja podem 
parlar que hi ha una cristianofòbia capil·laritzada i militant en 
capes de la població de casa nostra. Benvolguts, arribar a aquesta 
constatació, tot i que dolorosa, paradoxalment com a cristians crec 
que ens ha de portar a la pau, a la magnanimitat i a la fermesa. 
Hem de mirar d’evitar el perill de guetizació que vol identificar-nos 
en un únic espectre sociopolític. Hi som, tenim dret a ser-hi i cal 
que exercim el nostre ser ciutadà com a cristians. Molt sovint ens 
podem sentir en terra de ningú a casa nostra, per això ens cal 
alçar la veu del que som de forma prepositiva, temperada, però 
alhora ferma, argumentada i clara. Aquest és el testimoni de Nadal. 
«La Paraula s’ha fet carn i ha habitat entre nosaltres» cf. Jn,1 

Un sant Nadal! 
Mn. Simó Gras i Solé 

Plebà de Montblanc 
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HEM VISCUT...
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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 
Durant la setmana del 16 al 20 de novembre hem participat al Gran Recapte 
d’aliments que organitza el Banc d’Aliments arreu, a Montblanc a través de 
Càritas parroquial. Enguany ha tingut un format diferent ja que no s’ha fet la 
tradicional recollida d’aliments i s’ha 
optat per donatius econòmics. Els diners 
recollits han sigut: col.lectes Parròquia 
972,45€; Bizum 258€; donatius banc 
545€; Tickets de 3€ a establiments 
1.875€; Club atlètic Montblanc 2.112€. 
Un total de 5.762,45€. No sabem el dels 
grans supermercats ja que va directament 
a Banc d’Aliments.

BREUS DE LA VIDA PARROQUIAL 
1. Hem solucionat problemes amb la calefacció de l’església de Sant Miquel. 
2. S’han restaurat les pintures sobre fusta de l’església de Sant Miquel. 
3. Hem aplicat codis QR a la senyalització de Santa Maria per millorar la 

informació 
4. Hem posat a la venda el nou calendari de la Parròquia amb fotografies 

del Jaume Josa i el disseny del Diego Molina.

dissabte, 19 de desembre  
Missa de vigília acompanyada per l’Schola cantorum de Sant Miquel en 
motiu de ser el diumenge IV d’Advent «Gaudete».

PER PRENDRE’N NOTA!

PRIMERES COMUNIONS 2020 
Enguany ha estat un any atípic en les celebracions de les primeres comunions. No tots els nens i nenes que s’hi han 
preparat ho han celebrat aquest curs, alguns ho faran l’any vinent. Els que han celebrat la primera comunió 
enguany han sigut: Ània Sugrañes Ramos i Martina Soriano Estadella (juny); Judith Sánchez Serret i Joel Barana 
Claret (juliol); Dafne Zapata Lao, Marta Isidoro Serra i Olaia Cortès Cots (agost); Núria Targa Bultó, Alba Pubill 
Marchan, Bernat Bové Griñó, Martina López Pérez; Marc Garrido Gasco; Jofre Martí Madolell; Biel Llort Roset, 
Marc i Pol Pesquera Jiménez i Éric Blanco Ballart (setembre). A tots ells felicitats i gratitud als seus pares i 
catequistes.

a la venda a la Baldufa, Perfumeria 
Vives, a l’església de Santa Maria,  

a Sant Miquel i a la Plebania.
  g!àcies!

Amb fotografies inèdites,  
i totes les activitats, festes, santoral, 
efemèrides… de Montblanc i de la 
parròquia. Regala’l!

202120212021
el calendar i de Montblanc

L’únic calendari
amb totes les festivitats
i dates més importants 
pels montblanquines i 

montblanquines

Gràcies al Diego Molina pel disseny del calendari i 
al Jaume Josa per les fotografies.

Els beneficis de la venda d'aquests calendaris 
van destinats a la conservació de les esglésies 
monumentals de Montblanc.

diumenge, 20 de desembre  
MISSA DE NADAL ERMITANS DE SANT JOAN 
A les 9 del matí al Santuari de la Serra. Benedicció de la bandera. 

UN TEMPS DE PREGÀRIA ABANS DE NADAL 
Pensem que aquest diumenge abans de Nadal pot ser un bon moment per agafar 
perspectiva del moment que estem vivint a les portes de la festa de Nadal. Una 
estona de recés/pregària de 2/4 de 6 a 7 del vespre al Santuari de la Serra.

PREPARACIÓ PEL BAPTISME D’ADULTS 
El 1r diumenge d’advent hem acollit a una conciutadana que ha demanat ser acollida a l’Església per rebre el 
baptisme a la propera Pasqua.  
El baptisme d’adults és una pràctica estesa arreu del món i molt comuna a l’Església primitiva però que a les 
nostres latituds un fet excepcional que esperem que vagi a més. 
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DATES d’EQUIPS desembre 
• Reunió pares 1r catequesi Comunió, diumenge 6 de 

desembre després de missa d’11 de Santa Maria. 
• Consell Plebania administració, dijous 10 de desembre, 

a 3/4 de 8 del vespre.  
• Reunió pares 2n catequesi Comunió, diumenge 13 de 

desembre després de missa d’11 de Santa Maria. 
• Equip coordinació de Càritas, dilluns 14 de desembre, a 

3/4 de 8 del vespre.

BENEFACTORS PARROQUIALS - XARXA FUTUR 
La Parròquia és una gran família, i com totes les famílies tenim unes 
despeses en el funcionament que necessiten de la coresponsabilitat de 
tots. Et demanem que en siguis BENEFACTOR i que convidis a ser-ne! 
Podeu fer-ho: 
- omplint la butlleta que trobareu a les esglésies. 
- a través del web www.santamariamontblanc.cat i entrant a la pestanya 

«Xarxa Futur» i després «donatius».  
- a través del web www.donoalamevaesglesia.cat   
Podràs obtenir importants desgravacions fiscals amb els teus donatius. 

SOM I SEREM ALLÒ QUE JUNTS ESTIGUEM DISPOSATS A SER! 
Si en aquest moment pots ajudar econòmicament a la Parròquia, fes-ho! Si 

saps qui pot fer-se benefactor parroquial, convida’l a ser-ho! 

HORARIS DE NADAL

!!Horaris especials pandèmia!! 
MISSA DEL GALL  
Dijous, 24 de desembre. 
• 2/4 de 7 del vespre - a l’església de Lilla. 
• 7 del vespre - Santa Maria la Major. 
• 8 del vespre - Santuari de la Serra. 
• 2/4 de 9 del vespre - Santa Maria la Major. 
Amb la Benedicció dels jesusets dels pessebres que porti cada 

família, per poder-lo posar a casa al tornar de missa, i 
inaugurar Nadal familiarment. També hi haurà l’entrega de 

la Llum de la Pau de Betlem. 

DIA DE NADAL -MISSA DE NADAL 
Divendres, 25 de desembre. 
• 9 del matí - Santuari de la MD de la Serra. 
• 10 del matí - església de Vilaverd.  
• 10 del matí - església de La Guàrdia dels Prats 
• 11 del matí - Santa Maria la Major. 
• 2/4 d’1 del migdia – Santa Maria la Major.  
• 2/4 d’1 del migdia – local social Barberà de la Conca.  

ATENCIÓ Per la correcte gestió de l’aforament de les 
esglésies de Montblanc, per accedir a les misses del dia  

24 i 25 caldrà tenir una «butlleta d’accés».  
Cal recollir-la prèviament a qualsevol de les esglésies. 

Aforament limitat 

DIA DE SANT ESTEVE 
Dissabte, 26 de desembre 
• 11 del matí - Missa al Santuari de la MD de la Serra 
(No missa de vigília de diumenge a sant Miquel) 

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA  
Diumenge, 27 de desembre  
• 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. Qui faci 25 o 50 anys de casats caldrà avisar 
abans per preparar-ho. 

CAP D’ANY: SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU 
Dijous, 31 de desembre 
• 7 del vespre - església de Sant Miquel, missa de Cap d’any. 
Divendres, 1 de gener  Jornada mundial 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.  

SEGON DIUMENGE DE NADAL  
Diumenge, 3 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) 
Dimarts, 5 de gener 
• 7 del vespre - Missa d’Epifania a sant Miquel.  
Dimecres, 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.  

http://www.santamariamontblanc.cat
http://www.donoalamevaesglesia.cat


ENTRADES OCTUBRE 2020 
Col·lectes ordinàries. . . . . .1.502,53 € 
Donatius i almoines . . . . .2.335,10 € 
XarxaFutur . . . . . . . .     30,00 € 
Lloguers i altres . . . . . . .3.810,08 € 
Serveis a les esglésies . . . . .1.486,90 € 
Donatius a Càritas. . . . . . .1.215,40 €

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

ACOLLIDA VICARI 
Plebania, dimarts de 4 a 6 de la tarda. 

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 divendres a les 7 del vespre. 

a l’església de St. Miquel  
(els dimecres, mitja hora abans, exposició al Santíssim). 

- cada divendres d’11 a 1 del migdia, 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 (de moment no) 
- 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 (cada 15 dies) 

 a l’església de St. Martí de Vilaverd 
 a l’església de St. Jaume de la Guàrdia P.  

- a les 11 del matí a l’església de Sta. Maria la Major. 
- a 1/4 d’1 del migdia a St. Joan de Lilla (l’últim diumenge de 
mes). 

SORTIDES OCTUBRE 2020 
Crèdit obres Santa Maria 2006: . . - 772,05 € (falten -71.530,72 €) 
Subministraments . . . . . . . . . . . .  - 558,63 € 
Personal remunerat . . . . . . . . . . .  - 344,61 € 
Acció Pastoral i despeses funcionament . . . . - 1.100,51 € 
Compres . . . . . . . . . . . . . . .  - 266,00 € 
Aportació al Fons comú diocesà . . . . . . . - 1.540,66 €  
Acció Càritas   . . . . . . . . . . . . - 1.163,31 € 
Impostos i taxes públiques . . . . . . . . .    - 39,22 € 

Total entrades  + 10.380,01 €              Total sortides -5.785,04 €      

Resultat AGOST-SETEMBRE:  + 4.594,97 € 

ECONOMIA PARRÒQUIA SANTA MARIA

www.santamariamontblanc.cat

EXÈQUIES 
Aquest mes hem encomanat a la misericòrdia del Pare als nostres germans que han mort: 
- Josep M Iborra Font (96 - muralla Santa Tecla) 3 de novembre. 
- Olvido Orellana Maza (58 - muralla Santa Tecla) 3 de novembre. 
- Damian Paredes Sosa (83 - c. Santa Coloma de Queralt) 5 de novembre. 
- Josep Queraltó Capdevila (91 - c. Parlaments) 9 de novembre. 
- Ramon Miró Segovia (57 - c. Guillem de Llordat) 11 de novembre. 
- Lluisa Campoy Gilabert (54 - c. Pau Queralt) 13 de novembre. 
- Elvira Bertran Torruella (100 - c. Sant Isidre) 16 de novembre. 
- Assumpció Sans Feliu (89 - c. Pere de Benviure) 17 de novembre. 
- Ramon Viñas Farre (80 - c. Joan Guell) 19 de novembre. 
- Josep Hueso Martínez (87 - av. Montserrat) 22 de novembre. 
- Josep Calvet Figuerola (76 - muralla Santa Tecla) 23 de novembre. 
- M Teresa Roig Cugat (75 - Francesc Castellví) 27 de novembre. 

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

DEMOGRAFIA PARROQUIAL


