
El Nadal no s’improvisa 
 

La calendari cristià es va anar configurant progressivament, al voltant del 
nucli central de  la Pasqua. Poc a poc, es va enriquir amb  les altres grans 
festes del Senyor. Procedent de  l’àrea d’Alexandria,  la festa de  l’Epifania‐
Nadal, va passar a tot el món cristià per tal de destacar la importància de la 
manifestació de Déu en l’Encarnació del seu Fill. I, coherentment, poc des‐
prés es va disposar un temps previ, l’advent, que servís de preparació per  
al cicle nadalenc.  
 

Però entenguem‐ho bé. Aquest temps de preparació no és un formalisme, 
ni vol dir un exercici voluntarista, un esforç o un atrafegament per arribar 
a la data assenyalada amb els deures fets. Més aviat es tracta d’aprofundir 
en allò que se’ns convida a viure i que, particularment a l’advent, és el sen‐
tit de l’esperança, confiant en la vinguda del Senyor. I això, no s’improvisa. 
 

En aquest Ressò parroquial hi trobareu algunes propostes  i activitats que 
ens hi poden ajudar, però res no pot suplir l’actitud personal de deixar‐nos 
interpel∙lar per la fidelitat de Déu que se’ns mostra de la mà dels profetes, 
del Baptista, de  la Mare de Déu...  I que se’ns ofereix a cadascú de nosal‐
tres, ara i aquí, en la mesura que li obrim el cor. 
 

Si progressem en aquest sentit,  l’arribada del Nadal no ens resultarà una 
simple repetició. Serà una nova vinguda,  la presència novament sentida  i 
celebrada del Déu‐amb‐nosaltres.  
 

Ja des d’ara us desitgem, ben de cor, molt bones festes de Nadal! 
Els vostres mossens 

Horari d’atenció al despatx 
parroquial d’Alcover  
(c/ de l’Abadia, 4) 

 

Dilluns i dimecres, 
de les 19.30 a les 20.30h. 
 

Tel. 977846082 
assumpcio.alcover@arqtgn.cat 
 

També es pot concertar dia i 
hora per a una trobada a les 
altres parròquies. 
 
 

Horari de misses 
Alcover 
Feiners: 19h. 
Dissabtes i vigílies: 19h. 
Diumenges  i festes: 11.45h. 
A l’ermita, 2n dissabte: 10h. 
 

La Riba 
Dimecres: 10.30h. 
Diumenges i festes: 13h. 
 

Picamoixons 
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

La Masó  
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

El Milà 
Diumenges i festes: 11.45h. 
 

Fontscaldes 
Diumenges i festes: 13h. 
 
 

Confessions  
Sempre que es demani,   
 preferiblement abans de la  
     missa dels dies feiners. 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont‐Ral, Farena;  
La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 
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Amb un cop d’ull... 
 

...la  corona  d’advent  que  van 
preparar els nois i noies del grup 
de postconfirmació d’Alcover. 
També  van preparar‐ne de molt 
boniques  els  infants  de  la  cate‐
quesi de Picamoixons  i  les altres 
parròquies.  Que  a  mesura  que 
creix  la  claror  cada  diumenge, 
augmenti  l’esperança  que  ens 
ofereix l’adveniment del Senyor. 

 



 

Festa de sant Nicolau  
a La Riba 
 

Dissabte dia 6 de desembre és el dia de sant Nico‐
lau, titular de  la parròquia de La Riba. Per recordar 
aquest sant bisbe tan amic dels infants la parròquia 
prepara, com cada any, una colla d’actes. Us hi espe‐
rem a tots! 
10h. Xocolatada per a tothom a la sala parroquial. 
10.45h. Entreteniments per diferents 
indrets sobre la vida de sant Nicolau. 
11.30h. Elecció del bisbetó 2014. 
11.45h.  Cantada  davant  la  porta  de 
l’església. 
12h. Missa  de  sant  Nicolau.  En  aca‐
bar, pujada al campanar  i gran  repic 
de totes les campanes. 
 

A la tarda, els Amics de La Riba oferi‐
ran  el  concert  a  l’església que  ja ha 
esdevingut tradicional. 

Tema destacat 

Pregària de vespres els dies feiners 
Amb  l’inici de  l’advent  introduïm  la pregària de 
les vespres dins de  l’Eucaristia dels dies feiners 
a  Alcover.  S’han  preparat  uns  llibretons  amb 
lletra més grossa per tal de poder fer junts cada 
dia aquesta pregària del capvespre, que fa unir 
la  nostra  veu  a  tantes  altres  comunitats  que 
preguen amb els mateixos salms.  
 

Solemnitat de la Puríssima, rosari  i 
vespres a l’ermita del Remei 
El dilluns 8 de desembre, dia de la Puríssima, les 
misses seran les habituals dels dies de festa. 
El diumenge 7 de desembre a 3/4 de 5 de la tar‐
da, es  farà  la pregària del  rosari  i  les primeres 
vespres de la Puríssima a l’ermita del Remei.  
 

Benedicció dels Nen Jesús  
A  les misses del diumenge 21 de desembre tot‐
hom pot portar el seu Nen Jesús del pessebre 
de  casa.  Els  beneirem  i  repartirem  una  petita 
oració per col∙locar‐lo, en  família, al seu  lloc el 
dia de Nadal. 

Recollida d’aliments i roba de casa 
A  La Riba,  Picamoixons,  La Masó,  Fontscaldes  i  El 
Milà es  recolliran aliments per a Càritas arxiprestal 
de l’Alt Camp durant el temps d’advent a l’església. 
A més dels aliments bàsics  també es poden portar 
articles de neteja i d’higiene, roba de canalla i per la 
casa. La roba cal que estigui en bon estat! 
A Alcover es  recolliran alguns  articles  concrets du‐
rant el pessebre vivent però ja concretarem quins. 
 

Col∙laboracions amb Càritas 
Durant el temps de Nadal hi haurà sobres a totes les 
parròquies per poder fer un donatiu per Càritas.  
 

Celebració a “La Mimosa” 
Tinderem una missa  i  la posterior celebració de Na‐
dal amb els avis, personal i voluntaris el dijous 18 de 
desembre a les 5 de la tarda. 
 

Sagrament de la reconciliació  
Rebre el perdó sagramental de la confessió és la mi‐
llor manera de retrobar‐nos amb el Senyor i d’obrir‐
nos als germans. Trobareu els horaris a l’anvers.  

Obres a Fontscaldes  
Actualment  ja comptem amb el permís 
de  l’arquebisbat  de  Tarragona  i  s’està 
tramitant el de l’ajuntament de Valls. 

Esperem  poder  fer  el  més  aviat  possible  les 
obres a  la  teulada, el  terradet, els envans  i els 
tancaments de  la planta de sobre  la sala parro‐
quial. Durant les festes de Nadal les col∙lectes hi 
aniran especialment destinades. 

Viure el temps d’advent 
Us recordem algunes iniciatives obertes a tothom que ens poden ajudar durant el temps de l’advent:  

Diverses convocatòries  
a Alcover 
 

Responsables de pastoral baptismal: 
Divendres 12 de desembre a 2/4 de 6 a l’abadia. 
 

Zeladores de les capelletes de la Sgda Família: 
Dilluns 15 de desembre a les 6 a l’abadia. 
 

Col∙laboradores de la neteja: 
Dimarts 16 de desembre a 2/4 de 8 a l’abadia. 



Alcover, Picamoixons  i La Riba: retallable 
del Naixement 

Després  de  la  participada  celebració  familiar  d’inici  de 
l’advent  volem  donar  continuïtat  i  importància  a  aquest 
temps durant els altres diumenges que ens condueixen al 
Nadal. Per això, a l’eucaristia dominical els nens i nenes re‐
bran una peça del  retallable que poden anar  fent a casa  i 
que resultarà un bonic Naixement al portal de Betlem.  
 

La Masó: els infants fan el pessebre 
Els nens  i nenes de  la catequesi aniran a buscar tot el ne‐
cessari i preparan el pessebre de la parròquia.  
El diumenge dia 14 el beneirem en el decurs de la missa do‐
minical  i, en acabat, es beneiran pessebres anant a  les ca‐
ses que ho vulguin.  
 

Alcover i La Riba: pessebre vivent 
Amb  l’ajuda  dels  pares  i mares,  els  infants  de  catequesi 
prepararan aquests quadres vivents de Nadal que ens aju‐
daran a viure aquestes festes amb sentit familiar i de fe: 
 

A La Riba intentarem fer‐lo el dia 24 a 2/4 de 7 de la tarda, a 
la sala parroquial, abans de la missa Nadal. 
 

A Alcover tindrà lloc el diumenge 4 de gener de 6 a 2/4 de 
8 de la tarda, tot al llarg de les capelles laterals de l’església 
i al pati exterior. 
 

Reunió de pares i mares a La Riba 
Dimecres 10 de desembre a 2/4 de 7 de  la tarda per parlar 
de tots els aspectes relacionats amb la catequesi.  
A la primera part de la reunió també hi són convidats altres 
famílies que vulguin col∙laborar amb el pessebre vivent.  

El racó de la catequesi i la formació 

Economia 

Resultats de campanyes 
 

 Campanya de GERMANOR 
Alcover:      340,61€ 
Picamoixons:      130,00€ 
La Masó:        95,00€ 
El Milà:       110,60€ 
Fontscaldes:      109,00€ 
 

 Aportació a Càritas parroquial 
recollit  en  la  celebració  de  les  noces 
d’argent de Mn. Miquel i Maria Rosa:   
        1042,00€ 

Grup de postconfirmació: 
convivències de Nadal 
 

Els  nois  i  noies  del  grup  d’ESO  que  es 
troben a la parròquia d’Alcover cada dis‐
sabte  a  la  tarda  han  col∙laborat  recent‐
ment en la recollida d’aliments del “gran 
recapte”. 
Ara  que  ens  acostem més  al Nadal  tin‐
dran  dos  dies  de  convivència  a  Cunit/
Cubelles el 20 i 21 de desembre. Serà una 
ocasió  per  compartir  la  diversió  i  la 
pregària  i per preparar aquestes  festes. 
Els pares i mares són convidats  a afegir‐
s’hi diumenge  a  la  tarda per  recollir els 
seus fills i acabar tots junts amb una fes‐
tiva celebració nadalenca.   

Grups d’adults: 
trobada del desembre 
 

 Alcover 
Divendres 12: a 2/4 de 5 de la tarda i a les 
8 del vespre a l’abadia. 
 

 Picamoixons 
Dissabte 13: a les 5 de la tarda a l’abadia. 
 

 La Riba 
Dissabte 13: a 2/4 de 7 de  la tarda al pri‐
mer pis de l’abadia. 
 

 La Masó 
Dimarts 16: a les 5 de la tarda missa; a 2/4 
de 6, grup a la sagristia de l’església.  

Venda de loteria a Alcover 
Participacions del número 88755. En trobareu en molts es‐
tabliments del poble. No us quedeu sense! 
  

Calendari 2015 
Al preu de 3€, de venda al final de les misses d’Alcover. 
 

Rifa de paneres per Cap d’any  
A Fontscaldes  i La Masó  rifarem una magnífica panera de 
nadal coincidint amb el sorteig de  la grossa de Cap d’any. 
Les butlletes seran al preu d’1€ i servirà per ajudar a pagar 
les obres. Moltes gràcies!! 



Demografia parroquial 
 

Baptismes  
 Alcover: 8 de novembre, Dylan Chica Diéguez;  
  15 de novembre, David López Zarza;  
  29 de novembre, Sergi Llauradó Verdeny.  

Benvinguts a la família cristiana 
 

Exèquies 
 Alcover: 2 de novembre, Josep Magrané Vallverdú;    
  27 de novembre, Martín Higuero Ortiz. 

 Picamoixons: 25 de novembre, Antonio Aguilar Alujas; 
  29 de novembre, Estefania Vela Homs. 

 Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de pregària  
en les misses del desembre a Alcover 

 

Dia 6.‐ Rafael‐Angel Pérez González i 
  Alda Martínez García 
Dia 7.‐ Josep M. Pàmias i Roser Orpinell 
Dia 8.‐ Anton Roig i Maria Caballé 
Dia 11.‐ Sr. Càmara 
Dia 13.‐ (ermita) Josep Magrané Magrané; 
  (parr.) Francisco Magrané Benach 
Dia 14.‐ Josep Joanpere i Clotilde Solé 
Dia 16.‐ Família Vilalta 
Dia 17.‐ Josep Lluís Bengoechea 
Dia 18.‐ Dolors Jové 
Dia 20.‐ Família Ribellas Castro 
Dia 23.‐ Paquita Gomis Agràs 
Dia 25.‐ Pro populo 
Dia 26.‐ Josep Maria Barberà 
Dia 27.‐ Ramon Altés Busquets 
Dia 28.‐ Josep Maria Girona 
Dia 30.‐ Antonio Solé 
Dia 31.‐ Antonio Muñoz Sánchez 

Si voleu rebre cada mes el Ressò parroquial per mail, escriviu l’assumpte “ALTA FULL” a: assumpcio.alcover@arqtgn.cat  

Misses per al 2015  
 

Al despatx parroquial d’Alcover ja es poden anotar inten‐
cions de pregària per al 2015. Val  la pena avisar‐ho amb 
certa antelació per posar‐ho al Ressò parroquial. 
A les altres parròquies s’anoten directament a la sagristia. 

   Alcover  Picamoixons  La Masó  El Milà  Fontscaldes 

Nadal  23h. (gall) 
i 12h. (dia) 

10.30h.  11h.  13.15h.  13h. 

Sant Esteve  11.45h.  10.30h.  10.30h.  11.45h.  13h. 

Feiners  19h.  ‐    ‐   ‐  ‐  

Diumenges  19h (vigília) 
i 11.45h. 

10.30h.  10.30h.  11.45h.  13h. 

Cap d’Any  19h (vigília) 
i 12h. 

11h.  10.30h.  11.45h.  13h. 

Reis  11.45h.  10.30h.  10.30h.  11.45h.  13h. 

Celebracions 
penitencials 

Dilluns 22, 
19h. 

Dijous 18, 
19h. 

Dilluns 22, 
18h. 

 ‐  ‐  

La Riba 

19.30h. 
(vigília) 

‐ 
(No n’hi ha els dime‐

cres del Nadal) 

13h. 

13h. 

13h. 

Dimecres 17, 

18.30h. 

Horari de les celebracions nadalenques 

Festa de la Sagrada Família 
El diumenge 28 de desembre s’escau aquesta  festa que 
celebrarem  a  totes  les  parròquies.  Per  altra  part,  el  sr. 
Arquebisbe convoca els matrimonis que fan 25, 50, 60 o 
75 anys de casats a una celebració d’acció de gràcies i un 
petit homenatge a  les 11 del matí a  la catedral. Els qui hi 
vulguin participar convé que ho avisin abans als mossens. 

Sagrament de la reconciliació  
A més de  la  celebració  comunitària  a  les 
diferents parròquies  hi  haurà  un mossèn 
disponible  per  confessar  de  10  a  12  del 
matí: Alcover, dimecres 24 de desembre, 
a la capella del Santíssim. / Valls, dimecres 
17 de desembre, a l’església de st. Antoni.  


