
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 en horari concertat 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  
Dimarts: 18h. 
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

El Milà 
Diumenges i festes: 11.45h. 
 

Fontscaldes 
Diumenges i festes: 13h. 
 

Confessions  
Feiners i dissabte abans de  
la missa d’Alcover i sempre   
 que es demani als mossens. 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont-Ral, Farena;  
La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 

Número 14                  Octubre 2015 

Tres dies per a la Mare de Déu del Remei 
 

El segon cap de setmana d’octubre l’ermita de la Mare de Déu del Remei 
es vesteix de festa per honorar santa Maria. Serà el diumenge 11 d’octubre 
el dia principal de la nostra festa però tot aquest llarg cap de setmana 
acollirem a l’ermita celebracions eucarístiques i populars que fan visible 
l’estimació de tanta gent a la nostra Mare de Déu. 
Enmig dels dies de fira, per què no busquem estones per pujar al Remei i 
fer un moment de pregària o posar uns clavells al mantell de la santa 
imatge? Mantinguem viva aquesta festa i transmetem a les noves 
generacions aquest signe distintiu dels nostres pobles!  
 

• Dissabte 10 d’octubre, missa a les 10 del matí, com tots els segons 
dissabte de mes, presidida per Mn. Pere Joan. 
 

• Diumenge 11 d’octubre: 
A partir de 2/4 de 10 del matí, servei de transport facilitat per l’ajuntament. 
A partir de les 10, ofrena floral d’institucions, associacions i particulars. 
A les 11, solemne celebració de l’Eucaristia cantada pel cor parroquial, amb 
l’assistència dels alcaldes d’Alcover, El Milà, La Masó i El Rourell, 
representants d’associacions i devots i fidels, presidida per Mn. Ignasi.  
En acabat, benedicció de coques i veneració de la Mare de Déu al cambril. 
 

• Dilluns 12 d’octubre, Eucaristia a les 12 del migdia, seguint la tradició del 
poble de La Masó, presidida per Mn. Joan Maria Banús. 
 

Notes importants.– Especialment abans de les misses de dissabte i dilluns 
hi haurà la possibilitat de rebre el sagrament de la reconciliació. 
El diumenge hi haurà clavells a la venda a disposició del fidels. Les coques 
beneïdes es podran adquirir el diumenge i el dilluns en acabar la missa. 

 

En un cop d’ull...  
 

una vista de l’habitatge a 
l’abadia de Picamoixons 
que s’oferirà per a 
l’acollida d’una família de 
refugiats, tal com s’explica 
en el Ressò parroquial que 
teniu a les mans. 

 



Santa Úrsula i sant Pròsper 
 

Divendres 16 d’octubre a les 8 del vespre 
comença la festa major d’Alcover amb el pregó a 
l’ajuntament que enguany anirà a càrrec de Mn. 
Pere Joan. Ens alegrem molt d’aquesta deferència 
merescuda vers la seva persona i tasca!  
 

Dissabte 17 d’octubre: a 1/4 de 12 tindrà lloc l’ofici 
solemne que predicarà Mn. Jordi Figueras i que 
solemnitzarà el cor parroquial. Acte seguit sortirà 
la processó amb les imatges dels sants patrons 
pels carrers del poble. 
[Atenció, el dissabte no hi ha missa de vigília]. 
 

Diumenge 18 d’octubre: la missa dominical encarà 
tindrà gust de festa major i serà a les 11 del matí. 
 

Dilluns 19 d’octubre: la missa de les 8 del vespre 
serà en sufragi de tots els alcoverencs difunts. 

Tema destacat 

  Santa Úrsula 
 

El Milà té com a titular de la parròquia i 
patrona aquesta santa màrtir de Colònia. Per això  
celebrarem l’ofici de festa major en honor seu el 
dissabte 24 d’octubre a les 12 del migdia. 
L’endemà, diumenge, la missa serà com de 
costum, a 3/4 de 12. 
 

  Sant Simó 
 

Aquest sant apòstol dóna nom a la 
parròquia de Fontscaldes. Ho celebrarem el 
diumenge 25 d’octubre a la missa de la 1 del 
migdia. A més, aquell dia, el poble fa el seu 
l’homenatge a la gent gran. 
 

Als veïns dels tres pobles els desitgem molt bona 
festa major! 

Oferiment de l’abadia de Picamoixons per a acollir refugiats 
El passat 8 i 15 de setembre el nostre arquebisbe 
Jaume va escriure una carta a totes les 
comunitats cristianes de l’arxidiòcesi de 
Tarragona on, entre moltes altres coses, deia: 
“d’acord amb la crida del Papa, demano als 
rectors que amb els seus feligresos pensin si 
poden acollir a la seva parròquia una família de 
refugiats; aquestes persones vindrien a través de 
les administracions i prèviament es concretarien 
molt bé els termes de la seva estada”... 
“Gestionarà tot aquest assumpte el Consell 
episcopal en coordinació amb Càritas”... “Convé 
deixar clar que la presvisió d’estada d’aquestes 
famílies no serà passatgera, sinó que els 
compromisos amb les famílies s’establiran per a 
un any, amb possibilitat de renovació si les dues 
parts hi estan d’acord”.   
El drama dels refugiats que abandonen Síria i Iraq 
per raó de la guerra i la fam és molt complex. No 
hi deixa d’haver interessos de potències i 
ideologies que fan servir les persones més 
vulnerables com a armes de pressió. Però també 
és cert que com deia el Papa “la Misericòrdia de 
Déu es reconeix a través de les nostres obres” i 
que aquest seria ”un gest concret de preparació 
per l’Any sant de la Misericòrdia” que començarà 
al desembre.  

Ponderant tot això, i d’acord amb el consell 
parroquial de Picamoixons, hem decidit oferir 
l’abadia de la parròquia per a acollir una família. 
Es tracta d’un habitatge senzill però digne que 
consta d’una sala-menjador, cuina i bany i una 
habitació gran. Si convingués es podria habilitar 
una segona habitació més petita. 
Per la seva part, el consell parroquial d’Alcover i 
l’equip de càritas d’Alcover han acceptat fer-se 
partíceps d’aquesta iniciativa, donant-hi suport 
concret.  
Per altra part, voldríem que el gest generós de la 
parròquia de Picamoixons fos recolzat per totes 
les altres parròquies de les nostres agrupacions 
que no disposen d’un habitatge en condicions per 
oferir.  
Si la proposta es materialitza, caldrà fer-nos 
corresponsables de moltes coses, com ara 
l’equipament de l’habitatge amb roba i parament, 
electrodomèstics i alguns mobles que hi falten... 
Després caldrà assegurar la manutenció i les 
necessitats que es presentin. Càritas podrà oferir 
algunes coses i les parròquies d’Alcover, La Riba, 
La Masó, Fontscaldes, El Milà i Mont-Ral podrien 
ajudar en algunes altres.  
Tota col·laboració concreta serà benvinguda, si 
arriba el cas. N’anirem informant. 

Festes majors 



Recés de catequistes  
 

En començar el curs, i per tercer any, les 
catequistes d’Alcover, La Riba, Picamoixons i La 
Masó ens trobarem per compartir una tarda de 
pregària el diumenge 25 d’octubre de 2/4 de 6 a 8 
del vespre. Aquesta vegada l’acollid anirà a càrrec 
del grup d’Alcover i el lloc serà l’ermita de la Mare 
de Déu del Remei. Tothom qui ho vulgui també 
s’hi pot afegir. 
 

Reunió del curs bíblic  
 

Les persones que faran pel seu compte a casa el 
curs bíblic per correspondència tindran una 
trobada inicial el dimarts 27 d’octubre a les 8 del 
vespre a l’abadia per a fer una primera 
aproximació al llibre del profeta Zacaries.  

Sobre la catequesi d’infants 
 

Ara que estem iniciant el nou curs, convé que 
tinguem en compte algunes dates destacades. 
Convidem les famílies a que donin importància a 
la tasca catequètica participant-hi activament. 
 

• Alcover 
Reunions de pares i mares:  
- Dilluns 26 d’octubre a les 8 del vespre, per als 
pares i mares dels infants dels dos cursos de la 
primera comunió. 
- Dimecres 28 d’octubre a les 8 del vespre, per als 
pares i mares dels infants dels tres cursos de 
continuïtat. 
 

Missa familiar d’inici de curs:  
Passades la fira i la festa major celebrarem una 
missa d’inici de curs el diumenge 1 de novembre. 
La festa de Tots sants és un dia de goig (no ho 
confonguem amb l’endemà, dia de difunts) i molt 
apropiat per encomanar el nous curs.  
 

• La Riba 
Inici de la catequesi:  
Comencem el dimecres 7 d’octubre, de 2/4 de 6 a 
2/4 de 7 de la tarda.  
 

Reunió de pares i mares:  
Dimecres 21 d’octubre a 2/4 de 7 de la tarda, per 
als pares i mares de tots els cursos. 
 

Missa familiar d’inici de curs:  
Tindrà lloc el diumenge 25 d’octubre a la 1. 
 

• Picamoixons 
Inici de la catequesi:  
Comencem el dissabte 10 d’octubre a les 5 de la 
tarda (habitaulament, però, fem de 4 a 5). Aquell 
mateix dia aprofitarem per berenar i celebrar 
junts la missa familiar d’inici de curs a 2/4 de 7 de 
la tarda.  
 

• La Masó 
Inscripcions i reunió amb pares i mares:  
Dissabte 3 d’octubre a les 11 del matí a l’església. 
 

Inici de la catequesi:  
Serà el dissabte 10 d’octubre, d’11 a 12 del matí. 
 

Missa familiar d’inici de curs:  
Tindrà lloc el diumenge 25 d’octubre a la missa de 
2/4 d’11 del matí. 

Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

De tot una mica 

Alcover 

• Neteja general de l’església 
Dimarts 6 octubre a partir de les 3 de la tarda. 
Fem una crida a totes les persones que hi puguin 
ajudar. Moltes gràcies! 
 

• Memòria litúrgica del nostre beat   
Mn. Isidre Torres i companys màrtirs tenen la seva 
celebració el 13 d’octubre. Ho tindrem present a la 
missa de les 8 del vespre. 
 

• Canvi d’horari del despatx i misses 
A partir del dilluns 26 d’octubre el despatx 
parroquial serà de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre i 
la missa dels dissabtes i feiners a les 7 de la tarda. 

 

La Riba  
• Festa de la vellesa.  
Diumenge 11 d’octubre es farà aquest 

homenatge a la gent gran que comença amb la 
participació a la missa de la 1 del migdia. 

 

Picamoixons 
• Missa dissabte 11 d’octubre 

Degut a la festa de l’ermita del Remei no se 
celebrarà la missa el diumenge 12. La missa serà la 
vigília, coincidint amb l’inici de la catequesi, a 2/4 
de 7 de la tarda del dissabte 11. 



Domund 2015 
 

El tercer diumenge d’octubre se’ns 
proposa aquesta jornada de pregària i de 
solidaritat amb la tasca missionera de 
l’Església.  
Enguany el lema “Missioners de la 
miserìcòrdia” posa de relleu l’actitud de 
respecte, acollida i servei que 
caracteritza l’acció dels missioners i 
missioneres, religiosos i seglars. 
Siguem generosos en la col·lecta del 
diumenge 18 d’octubre a tots els pobles i 
del 25 d’octubre a Alcover. 

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

 

Intencions de pregària  
en les misses de l’octubre a Alcover 

 

Dia 1.– Família Gomis Barberà. 
Dia 2.– Família Girona Compte. 
Dia 3.– Manuel Miró. 
Diumenge 4.– Manuel Miró. 
Dia 5.– Josep Gomis. 
Dia 6.– Roser. 
Dia 7.– Família Gomis Barberà. 
Dia 10.– (ermita) Família Roig Guasch. 
    (parròquia) Joan i Teresa. 
Diumenge 11.– (ermita) Pro populo. 
Dia 12.– (ermita) Pro populo. 
     (parròquia) Antònia Figueras Català.  
Dia 14.– Família Caparó Roca.  
Dia 17.– Pro populo.  
Diumenge 18.– Tomàs Antonio Escoté. 
Dia 19.– Tots els difunts del darrer any.  
Dia 20.– Antonio Muñoz García. 
Dia 22.– Família Figueras Jové. 
Dia 24.– Família Grosset Català. 
Diumenge 25.– Lolita Terrén. 
Dia 29.– Família Vilalta. 
Dia 30.– Família Solé Roig. 
Dia 31.– Ramon Altès Busquets. 

El finestral de la solidaritat 

Obertura del rober Filigrana 
 

Finalment, després de molta feina d’adequació 
del lloc i de neteja i classificació de la roba, el 
rober Filigrana de Càritas parroquial, ubicat als 

baixos del c/ del Rec 27 s’obrirà el dijous 29 d’octubre, de 5 
a 2/4 de 8 de la tarda. Cada dijous estarà obert a tothom 
qui hi vulgui trobar alguna peça de roba, parament o 
sabates de segona mà a preus mòdics. 
 

Portes obertes 
Prèviament als dijous d’obertura es faran portes obertes 
per tal que tothom qui ho vulgui pugui conèixer el local i 
aquest nou servei de Càritas. Seran els dies de festa major, 
dissabte 17 i diumenge 18, de 2/4 d’1 a les 2 del migdia, 
aproximadament. 
 

Servei d’acollida 
L’accés al rober Filigrana és lliure però les persones que 
tinguin alguna necessitat concreta cal que passin per 
l’acollida que faran unes voluntàries que s’hi han preparat. 
Serà dijous alterns de 5 a 7, a partir del 5 de novembre.  

 

Demografia parroquial  
 

Baptismes 

• Alcover: 5 de setembre, Ainara Ghioc López i Nil Peña 
Rodríguez. 12 de setembre, Alba Requena Bastida i Alex 
Ferrer Martínez. 19 de setembre, Mar Batalla Solé. 26 de 
setembre, Eloi Rosal Siliceo i Biel Barberà Trillas. 

• La Riba: 20 de setembre, Unai Riejos Romero.  
Benvinguts a la família cristiana 

 

Casaments 

• Alcover: George Ghioc amb Maria José López Castaño, 
el 5 de setembre a l’ermita del Remei.   
Roger Batalla Masdeu amb Montserrat Solé López, el 19 
de setembre a l’ermita del Remei. 

L’enhorabona i que el Senyor us beneeixi 
 

Exèquies  
• Alcover: 9 de setembre, Joan Isern Casals. 10 de 

setembre, Josep Busquets Masdeu. 12 de setembre, 
Magí Cavallé García. 17 de setembre, Josep Ferré Rius. 
25 de setembre, Francisco Alumà Borràs. 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de misses del 2016 
per a Alcover, ja es poden anotar al despatx parroquial. 


