
Bon Any Nou 
 

En començar  l’any, desitgem  la  felicitat per  tothom. Jesús, en  les benau‐
rances ens ensenya que  l’autèntica  felicitat  la  tenim segons com obrem, 
podríem dir que “tal com fem és tal com som”. Som feliços si posem pau, 
si busquem la veritat, si ajudem. Som feliços si ens fiem de Déu. Continuem 
construint la nostra història única i responsable.  
 

La vida és un do de Déu. Hem de ser valents en el moment en que ens toca 
viure, acceptar que hi ha una profunda crisi de valors que porta a desequili‐
bris en el món. No podem viure despreocupats,  tots  tenim  la nostra  res‐
ponsabilitat, petita o no tant. Jesús ens diu: “si sou fidels en coses petites 
també ho sereu en les de gran valor” (cf. Lc 16,10). 
 

Comencem  l’any nou amb  la solemnitat de  la Mare de Déu. El papa Fran‐
cesc  ens  recorda  que  per Maria  ens  ha  vingut  el  Salvador. Diu:  “ella  és 
l’amiga sempre atenta perquè no falti el vi en les nostres vides. Nosaltres 
fixem en ella  la mirada, perquè ens ajudi a anunciar a tothom el missatge 
de salvació. Li preguem a Maria que amb la seva oració maternal ens ajudi 
perquè l’Església arribi a ser una casa per a molts, una mare per a tots els 
pobles i faci possible el naixement d’un món nou (EG 284)”. 
 

Ben de cor, molt bon any 2015. 

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... 
 

...els nois  i noies participants 
a la sortida d’hivern del grup 
de postconfirmació de la par‐
ròquia, els dies 20  i 21 de de‐
sembre. 
Entre moltes altres coses, el 
dissabte  van  fer  una  desco‐
berta  del  Vendrell  i  del  tre‐
ball  que  porta  a  terme  Càri‐
tas. El diumenge van partici‐
par a la missa de la parròquia 
de Cunit  i, a  la tarda, van ce‐
lebrar el Nadal amb els seus 
familiars. 

 



Ressons del Nadal 

Capelletes de la Sgda. Família 
A Alcover, el 28 de desembre, diumenge de  la 
Sagrada Família, les 8 capelletes que recorren el 
poble  van  ser portades  a  l’església per pregar 
per totes les famílies de la vila. En aquesta oca‐
sió, a més, s’esqueia el 50è aniversari de  la ca‐
pelleta que recorre les Cases Noves.  
En acabar, es va lliurar un petit detall a les zela‐
dores per tal que el facin arribar a totes  les ca‐
ses per on passen  les capelletes. Es tracta d’un 
senzill portallànties que va preparar el grup de 
postconfirmació  i  d’un  fulletó  que  convida  a 
pregar cada mes quan es rep la capelleta. 
Tothom qui tingui  interès a rebre  la capelleta a 
casa només cal que ho comuniqui! 
 

A Picamoixons, durant l’any passat es van reor‐
ganitzar les dues capelletes que recorrien el po‐
ble  i en va quedar una de  sola però que visita 
més cases i té un recorregut més ordenat. 

 

Recollida per Càritas 
Tots els productes que es  van  fer  arribar  a  La 
Riba  i  La  Masó,  s’han  ajuntat  amb  el  que  hi 
havia a Picamoixons i d’allí es portaran a la Càri‐
tas arxiprestal de l’Alt Camp, a Valls.  
A Fontscaldes  tot el que han aportat els veïns 
s’ha recollit a la sala parroquial i es destinarà al 
menjador  social  “La  taulada”. Al Milà  es  reco‐
llirà en breu per portar‐ho també a Càritas. 

 

Rifes a Fontscaldes i La Masó 
El dia de Reis, coincidint amb el sorteig del nen, 
sabrem  l’afortunat/ada  amb  el  pernil  i  altres 
productes que es rifen a La Masó i Fontscaldes.  
Les butlletes costen 1€ i seran una ajuda per fer 
front a les obres. Per això des d’ara us agraïm la 
vostra  col∙laboració.  Encara  sou  a  temps  de 
comprar‐ne. No us quedeu sense!! 

 

Dia de Reis  
A Alcover no hi haurà missa de vigília  i  la missa 
del dia 5 de desembre serà a les 9 del matí.  
La Missa del dia de Reis serà a l’hora habitual a 
tots els pobles. 

Pessebre vivent a Alcover 
Diumenge 4 de gener, de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 
Els  infants de  la catequesi representaran a  l’interior 
de  l’església  diferents  quadres  i,  al  pati  lateral  de 
l’església,  el  grup  de  postconfirmació  torrarà  pà  i 
oferirà  una  llesqueta  amb  butifarra  als  assistents. 
Agraïm tot el treball  i  interès de  les famílies  i de  les 
catequistes per portar‐lo a terme.  
A  l’entrada de  l’església s’oferiran números per a  la 
rifa d’un magnífic pernil al final de la tarda. 
Com  en  els darrers  anys,  el pessebre  també  té un 
component  solidari. Qui  ho  vulgui pot portar oli o 
productes de neteja o roba de la llar. 
 

Pessebre vivent a La Riba 
Aquesta és una vista parcial del que es va  fer a La 
Riba la nit de Nadal. Agraïm molt a les catequistes i 
als familiars que van ajudar a muntar‐lo! 

Trobada d’hivern d’escolans 
Es tracta d’una jornada formativa i esportiva que té 
lloc durant  les festes de Nadal. Aquest és el grupet 
d’Alcover que hi va participar. 



 

Festa major de sant Se‐
bastià a La Masó 
 

Al voltant del 20 de gener, dia de sant Sebastià, 
el poble de la Masó celebra la festa major d’hiv‐
ern. Ho celebrarem en  la missa dominical. Que 
la  intercessió  d’aquest  sant  màrtir  ens  faci 
ferms en  la  fe, vius en  l’esperança  i generosos 
en la mesura de l’amor. 

Picamoixons 
Dissabte 17 de gener la catequesi serà de 5 a 6. 
D’aquesta manera  facilitem  la participació  a  la 
missa, que serà a 2/4 de 7 i que es puguin portar 
els animalons a la benedicció. El motiu del canvi 
de dia de la missa és la celebració de la cursa de 
bicicletes tot terreny del diumenge 18. 
 

Alcover:  La catequesi es  reprendrà  la setmana 
del 12 i 14 de gener.  
La Riba: La catequesi es reprendrà el dimecres 
14 de gener. 
La Masó: La catequesi es reprendrà el dissabte 
10 de gener. 

El racó de la catequesi i la formació 

Economia 

Sant Antoni Abat i els animals 
El dia 17 de gener se celebra aquest sant ermità  i  la 
tradició marca que els animals i bestioles es portin a 
beneir.  Per  això  convidem  qui  tingui  una mascota 
(especialment els nens  i nenes)  i tothom que tingui 
un animal a portar‐lo a beneir. Si van en gàbies  i es 
poden  portar  a  l’església  es  poden  tenir  durant  la 
missa,  si  no,  deixarem  uns  minuts  en  acabar  per 
anar‐los a buscar. Les benediccions seran: 
 Picamoixons: Dissabte  17 de gener, en  acabar  la 

missa de 2/4 de 7. 
 La Masó: Diumenge 18 de gener, en acabar la mis‐

sa de 2/4 d’11. 
 La Riba: Diumenge 18 de gener, en acabar la missa 

de la 1. 
En altres llocs es pot demanar directament. 
 

Tres tombs a Alcover 
A Alcover, el diumenge 1 de febrer hi haurà els tres 
tombs, amb  la participació de molts animals de tir  i 
carruatges. La benedicció  serà després de  la missa 
de 3/4 de 12 i es pot aprofitar per portar a beneir al‐
tres animals domèstics. 

Grups d’adults: trobada del gener 
 

 Alcover 
Divendres 9: a 2/4 de 5 de  la tarda  i a  les 8 del ves‐
pre a l’abadia. 
 

 Picamoixons 
Dissabte 10: a les 5 de la tarda a l’abadia. 
 

 La Riba 
Dissabte  10: a 2/4 de 7 de  la  tarda al primer pis de 
l’abadia. 
 

 La Masó 
Dimarts 13: a les 5 de la tarda missa; a 2/4 de 6, grup 
a la sagristia de l’església.  

Venda de loteria a Alcover 
No  hem  tret  res  del  número  88755,  però  amb  la 
venda de participacions  s’ha obtingut un benefici 
de 1350€.  

La Candelera i sant Blai 
 Alcover 
Dilluns 2 de febrer, festa de la Candelera. 
Dimarts  3  de  febrer,  festa  de  sant Blai  amb  la 
benedicció de fruits i “blaiets”. 
Com  l’any passat, podreu adquirir els boníssims 
“blaiets” al Fornet i una part de l’import serà en 
benefici de  les obres de  la parròquia. Gràcies  i 
bon profit! 
 

 A la resta de parròquies  
La  benedicció  de  candeles  i  fruits  serà  el  diu‐
menge 1 de febrer a les misses habituals. 

Celebracions diverses 

Consells parroquials 
 

 Alcover: Dijous 29 de gener a les 8 del vespre. 
 

 Picamoixons: Dimarts 27 de gener a  les 8 del 
vespre. 
 

 La Riba: Durant la darrera setmana del mes. 



Mes de desembre de 2014 
 

Baptismes  
 Picamoixons:  27  de  desembre,  Josep  Maria  Salvat 
  Fernández. 

 Masmolets: 28 de desembre, Mariona Bellod López. 
 

Benvinguts a la família cristiana 
 

Exèquies 
 Alcover: 5 de desembre, Montserrat Ferrando Papiol; 
  30 de desembre, Teresa Torrel Isern;  

  31 de desembre, Francisco Tell Isern. 

 La Riba: 12 de desembre, Montserrat Roca Masqué.  

 La Masó: 29 de desembre, Maria Jesús Cebrián Tolosa. 
 

 Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de pregària  
en les misses del gener a Alcover 

 

Dia 1.– Manuel Miró Pàmies  
Dia 3.– En acció de gràcies 
Dia 4.– Cristobal Imbernón 
Dia 5.– Família Caparó Roca   
Dia 6.– Gaspar Girona Valldosera  
Dia 7.– Carme Roig  
Dia 10.– Família Roca Ramon  
Dia 12.– Francisco Pàmies i Dolores Rosich  
Dia 17.– Laura Figueras  
Dia 18.– Amadeu Molné i Josep Camacho  
Dia 19.– Marc Agràs  
Dia 24.– Tomas Antonio Español  
Dia 25.– Ramon i Maria Dolors  
Dia 30.– Antonio Solé Roig  
Dia 31.– Ramon Busquets i Ma. Dolors Rius 

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

 Resum de  
l’any 2014 

Alcover  La Riba  Picamoixons  La Masó  El Milà  Fontscaldes 
i Masmolets 

Baptismes  22  3  4  2  1  4 

Primeres Comu‐
nions 

25  ‐  ‐  3  ‐  ‐ 

Confirmacions  15  5  ‐  7   ‐  ‐ 

Casaments  4  1  1  ‐  ‐  1 

Exèquies  29  6  8  4  ‐  ‐ 

Demografia parroquial 

Anunci de les Festes de l’Any que tradicionalment es proclama la solemnitat de l’Epifania 
 

La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem  i es continuarà manifestant entre nosaltres, fins el dia del 
seu retorn gloriós. Per això us anunciem amb goig, germans i germanes, que, així com ens hem alegrat en 
aquestes festes del Nadal de nostre Senyor Jesucrist, ens alegrarem també en la gran celebració pasqual 
de la Resurrecció del nostre Salvador. 
Així, doncs, tinguem present que aquest any l’exercitació de la Quaresma que ens prepara per a les festes 
pasquals començarà el dia 18 de febrer, dimecres de Cendra, i del 3 al 5 d’abril celebrarem amb fe el Tridu 
Pasqual de  la mort, sepultura  i resurrecció del Senyor Jesús. El dia 5 d’abril serà  la Pasqua,  la festa més 
gran de l’any. I al cap de cinquanta dies, com a culminació de la cinquantena pasqual, el diumenge 24 de 
maig, celebrarem  la solemnitat de  la Pentecosta, el do que Jesús ressuscitat fa a  la seva Església: El seu 
Esperit Sant. 
Cada diumenge ens reunirem per celebrar  l’Eucaristia, commemorant  la Pasqua del Senyor,  i venerarem 
també la memòria de la Mare de Déu en els seves festes, i la de tants germans sants i santes que ens acom‐
panyen en el nostre camí. Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu.  
I  ja al final de  l’any, el dia 27 de novembre,  iniciarem un nou any  litúrgic amb  la celebració del diumenge 
primer de l’Advent de nostre Senyor Jesucrist. A ell tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. 


