
Horari d’atenció al despatx 

parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

Dilluns i dimecres, 
de les 18.30 a les 19.30h. 
 

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: 20h (rosari 1/2 hora 

abans; dijous, adoració a continuació) 
Dissabtes i vigílies: 20h. 
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 

Número 10                         Juny 2015 

Corpus i la caritat fraterna 
 

Aquest mes de juny arriba encapçalat per la solemnitat del Cos i la Sang 
de Crist. Subratllem la presència de Jesús en l’Eucaristia i la vigència de la 
seva promesa “Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món” (Mt 
28, 20). Alhora, la trobada amb Crist passa per la proximitat amb totes les 
persones, especialment amb aquells que són els preferits del Regne, els 
que ocupen els darrers llocs. En aquest sentit, la celebració del Corpus ens 
ha de fer tenir una comunió que podem concretar de moltes maneres: en 
la pregària d’intercessió pels qui pateixen que farem durant la processó o 
al final de les misses, amb la nostra pregària personal, amb la col·lecta que 
es destinarà a Càritas, sentint-nos pròpies les iniciatives de Càritas parro-
quial al voltant del nou local que trobareu explicades en aquest Ressò... 

Visquem, doncs, amb intensitat el sentit profund d’aquesta festa!  
  

Horaris de la celebració del Corpus del diumenge 7 de juny: 
 

• Alcover: Missa a les 7 de la tarda i, tot seguit, processó amb el Santíssim 
sagrament. També hi ha missa de vigília a les 8 amb breu adoració final. 

• La Riba: Missa a 2/4 d’1 del migdia amb breu adoració final. 

• Picamoixons: Missa a 2/4 d’11 del migdia amb breu adoració final. 

• La Masó: Missa a les 7 de la tarda i tot seguit, processó amb el Santíssim.  

• El Milà: Missa a les 11 del matí i, tot seguit, processó amb el Santíssim.  

• Fontscaldes: Missa a la 1 del migdia i, tot seguit, processó amb el Stssim.  

Amb un cop d’ull... 
nens i nenes de la catequesi 
de Picamoixons i de La Riba 
durant el cap de setmana de 
convivències que van tenir a 
Lilla, ben acompanyats de les 
seves catequistes. 
A finals d’aquest mes de juny 
serà el torn dels infants grans 
de la catequesi d’Alcover i La 
Masó, per qui s’ha programat 
uns dies de colònies a Querol. 
Uns dies bonics que ajuden 
molt en la tasca catequètica. 



col·laboració de tothom qui ho 
vulgui. En propers números del 
Ressò parroquial donarem compte 
de les despeses. L’ajuntament d’Alcover, per la 
seva part, ha eximit del pagament de les taxes 
d’obra i d’instal·lació del comptador d’aigües.  
Faltarà només l’empenta final. Per això posarem 

una bústia a l’església per a qui vulgui fer un    

donatiu. Més endavant també indicarem un      
número de compte bancari. 
 

Benedicció: diumenge 21 a les 10.30h 
Si Déu vol, el 21 de juny estarà enllestit per a la  
benedicció per part del Sr. Arquebisbe. Serà    
també una bona oportunitat per a fer el               
reconeixement de tota la tasca feta anteriorment 
per Càritas al poble. Per últim, es podrà visitar 
breument el local. 
Cal fer notar que, malgrat aprofitem la visita del 
sr. Arquebisbe per a fer la benedicció, el funciona-
ment del local no serà immediat perquè caldrà 
acabar de coordinar alguns temes.   
 

Donem gràcies a Déu per a aquestes noves        
instal·lacions que no són un fi en elles mateixes 
sinó expressió de la voluntat d’estar al costat de 
totes les persones dels nostres pobles que ho  
necessitin.   

Tema destacat 

Festa del Sagrat Cor, divendres dia 12. 
 

El mes de juny tradicionalment està dedicat al  
Sagrat Cor de Jesús. Al costat del Corpus, amb 
aquest dia fem present l’amor del Senyor per tots 
nosaltres. Enguany s’escau el divendres 12.  
 

• Alcover: Hi haurà missa a les 8 del vespre i, en 
acabar, tindrà lloc una estona d’adoració al      
Santíssim Sagrament i una pregària al Sagrat Cor 
de Jesús. Per aquesta raó el dijous 11 no es farà 
l’adoració acostumada. 

• La Masó: Hi haurà missa a les 6 de la tarda,     
seguida d’un breu moment de pregària.  
 

Sant Joan, dimecres 24 de juny. 
 

• La Riba: Missa a 2/4 d’11 del matí. 

• Alcover: Missa a les 8 del vespre. 

 

Als baixos de la casa del carrer del Rec (n.27)  
lcover s’estan portant a terme els treballs de con-
dicionament del local que serà per als projectes 
de la càritas parroquial. 
Aquesta intervenció és fruit de tot el temps de 
preparació i reflexió del grup de voluntaris i de 
l’equip que el coordina. La voluntat és disposar 
d’un lloc senzill però digne on ubicar el rober soli-
dari “Filigrana”, un magatzem de treball, el      
despatx per a l’acollida i una petita sala per a    
reunions o formació. 
 

Un esforç final 
Estem a la recta final dels treballs d’obra. Hi ha 
hagut feina perquè els baixos estaven sense ins-
tal·lacions sanitàries ni paviment en bona part i 
molt malmesos per les humitats. 
Acabades les obres faltarà l’esforç final per a la 
neteja, pintura i el muntatge de mobles. Durant la 
setmana prèvia al 21 de juny -i en dies posteriors-, 
serà benvinguda l’ajuda de voluntaris per a aques-
tes dues feines. Qui hi vulgui donar un cop de mà 
ho pot dir a la Maria Roca o a Mn. Miquel. 
 

Tota ajuda és benvinguda 
Les despeses d’aquesta intervenció es podran 
afrontar gràcies a les disponibilitats pròpies de 
Càritas parroquial, l’ajuda de Càritas diocesana i la 

El nou local de Càritas parroquial 

Canvis d’hora de misses 
 

Degut a la confluència de diverses celebracions, 
les hores han de variar alguns dies. Si no hi ha  
canvis de darrera hora queden així: 
 

• El Milà: dissabte 20 de juny, a les 7 de la tarda 
(no n’hi haurà el diumenge 21). 

• La Masó: dissabte 20 de juny, a les 7 de la tarda 
(no n’hi haurà el diumenge 21). 

• Fontscaldes: dissabte 20 de juny, a les 8 de la 
tarda (no n’hi haurà el diumenge 21). 

• Alcover: diumenge 21 de juny a les 11.15h. 

• Picamoixons: diumenge 21 de juny a les 13h.  

• La Riba: amb el mes de juliol començarà la    
missa els dissabtes a les 7 de la tarda. 

• Mont-Ral: quan arribi el mes de juliol hi haurà 
missa els diumenges a la 1 del migdia. 

L’equip de càritas parroquial 



El racó de la catequesi i la formació 

 Parròquia d’Alcover 
 

• Col·lectiu de dones 
En el seu final de curs participaran a la missa 

del divendres 19 de juny a les 8 per donar-ne gràcies. 

  

• Consell parroquial de pastoral 
Es reunirà el dijous 2 de juliol a 2/4 de 9 del vespre. 
 

• Missa a La Mimosa 
Dimarts 16 de juny a les 5 de la tarda, tot fent el Corpus. 
 

• Revisió de les catequistes  
Es trobaran per revisar el curs els dilluns 8 i 15 de juny a 
la tarda. També el dilluns 22 al vespre amb to més lúdic. 

Visita a les clarisses  
 

Durant el curs, els grups d’adults 
de les parròquies d’Alcover, La   
Riba, Picamoixons i La Masó ens 
hem reunit per a reflexionar sobre 
grans figures de l’espiritualitat cris-
tiana. Per això aquesta darrera tro-
bada és una sortida que ens       
permetrà contacte directe amb la 
comunitat contemplativa de les 
germanes clarisses de Reus.  
  

Programa del diumenge 14 de juny 

Sortida dels diferents pobles a  
partir de 2/4 de 5 (segons ruta). 
Diàleg amb les germanes. 
Pregària de vespres. 
Berenar i retorn cap a les 8. 
 

Tothom hi pot venir. S’ha previst 
un autocar que passarà pels pobles 
per recollir a qui li calgui però cal 
avisar-ho abans als mossens. 

Coses diverses 

Celebració de la confirmació 
 

Diumenge 21 de juny, el Sr. Arquebisbe conferirà el sagrament 
de la confirmació a dues de les nostres parròquies: 

• A Alcover la celebració tindrà lloc a 1/4 de 12 del migdia. 

• A Picamoixons serà a continuació, a la 1 del migdia. 
 

Els nois i noies dels dos pobles que han completat la catequesi 
tindran una trobada conjunta per a preparar bé la confirmació el 
dissabte 13 de juny a partir de 2/4 de 5 de la tarda a Alcover. 
El sagrament de la reconciliació serà el dimecres 17 de juny a les 
6 de la tarda a Picamoixons. Els adults que s’hi preparen tenen 
també un itinerari específic els divendres al vespre.  
 

Tant de bo tota la comunitat sentim com a nostra la celebració 
d’aquest sagrament per part dels qui completen la iniciació cris-
tiana rebent el do de l’Esperit Sant. Acompanyem-los!   
 

Finals de curs 
 

• A Picamoixons i La Riba vam donar gràcies a Déu pel curs de 
catequesi en les misses del diumenge 31 de maig. En acabar es 
va projectar a l’església un muntatge de fotos del curs. Anterior-
ment, el darrer dia de catequesi hi va haver berenar per a tots 
els petits participants. 
 

• A Alcover, havent acabat la catequesi, en donarem gràcies a 
Déu pel curs en la missa del diumenge 14 de juny, amb el lema 
“Som pedres vives”. Durant la celebració també donarem la 
benvinguda als nous escolans. 
 

 

• A La Masó, el curs va acabar el dissabte 30 fent una ruta en  
bicicleta que va portar els nens i nenes al Rourell i El Milà. En les 
diferents parades van compartir jocs catequètics i la pregària. 
No disposem de foto però va ser un dia molt complert! 

Parròquia de La Riba 
 

• Consell parroquial 
Dimecres 17, a 2/4 de 9 del vespre.  

Seguirem treballant sobre les obres del      
paviment de l’església i altres millores. 

Petites colònies   
Del 25 al 28 de juny farem unes 
colònies a Querol per als nens i   
nenes de la catequesi dels grans 
d’Alcover i La Masó. Aquesta nova 
iniciativa és possible gràcies a la 
voluntat de les catequistes i de les 
mares que hi donen suport. De ben 
segur seran uns dies molt intensos! 

Trobada diocesana d’escolans 
 

Es fa com cada any el dia 25 de juny i, en 
aquesta ocasió, serà a Vilabella. Hi són convi-
dats els infants de les nostres parròquies que 
fan aquest servei d’ajudar a l’altar durant les 
celebracions. 



 

Pelegrinatge “Seguint les 

petjades de Santa Teresa” 
 

En ocasió del 5è centenari del naixement 
de Teresa de Jesús, l’arxiprestat de l’Alt 
Camp organitza un viatge pels principals 
llocs teresians, a Castella Lleó. Serà del 5 
al 9 d’octubre i en donarem més detalls.   

Demografia parroquial 
 

Primeres Comunions 

• Picamoixons: 10 de maig, Mar Casabona Suñé, Maria 
 Pérez Fernández, Mar Rull Gaya.  

• Fontscaldes: 17 de maig, Iker Barrios Medina. 

• Alcover: 17 de maig, Joan Altès Montané, Pau Banús 
 Albaigès, Aleix Estivill Garcia, Aritz Garcia Lucha, 
 Nerea Lozano Cintas, Damià Menor Papiol, Aleix 
 Quirós Tombas, Marc Requena Fragoso, Marina 
 Roca Papiol, Samuel Ruiz Ballesteros. 

 24 de maig, Júlia Borràs Soussa, Sergi Dalmau 
 Español, Marina Gomis Angulo, Miriam Gutiérrez 
 Español, Pau Marimón De Lucas, Laura Martín 
 Cilveti, Nayeli Peris Maldonado, Gregori Carles 
 Pimentel, Marina Torredemer Rosich, Francesc 
 Rubert Blanco. 
 31 de maig, Clàudia Carques Cantero, Evelio 
 Cerrato Rodríguez, Pol Granja Martiañez, Alba 
 Maria Martínez Andreu, Francesc Maydeu Fons, 
 Maria Ramon García, Aleix Sans Figueras, Oscar 
 Sendrós Solé, Mario Tomás Benavides, Zaira 
 Vázquez Martos. 
 

Baptismes 

• Alcover: 3 de maig, Irene Parra Ferré, Nil Navarro 
 Panisello, Zaira Vázquez Martos i Jeray Roman 
 García Zarza. 

 30 de maig, Berta Mora Garcia. 
Benvinguts a la família cristiana 

 

Exèquies  
• Fontscaldes: 9 de maig, Encarnació Vives Rodón. 

• Alcover: 21 de maig, Rafael Arenas Milla. 
 Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de pregària  
en les misses del juny a Alcover 

 

Dia 6.– Dolores Torrente Pérez i  
 Miguel Martínez Pérez. 
Diumenge 7.– Maria Cardó Tell.  
Dia 8.– Anna Tomàs Veciana.  
Dia12.– Mossèn Josep.  
Dia 13.– (ermita) Família Roig Guasch. 
 Ramon Altès Busquets.  
Diumenge 14.– Montserrat Juanpere i 

 Ramón Ferré. 
Dia 18.– Paquita Martorell.  
Dia 19.– Joan. 
Dia 20.– Família Giné Magrané.  
Diumenge 21.– Família Figueras Jové. 
Dia 22.– Lluïsa i Joan. 
Dia 23.– Joan Isern Isern. 
Dia 24.– Anton Solé Rosich.  
Dia 25.– Joan i Lluïsa.  
Dia 26.– Joan Gironai família. 
Dia 27.– Família Girona Compte.  
Diumenge 28.– Josep Robert i  
 Joana Nogués. 

Dia 29.– Família Solé Roig. 
Dia 30.– Joan. 

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

Ressons diversos 

Inici del Viacrucis arxiprestal del dimarts sant, de 

Masmolets al Lledó.  

Festa de la Mare de Déu del Remei en el segon  

diumenge de maig. 


