
Horari d’atenció al despatx 

parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

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

Tel. 977846082 
assumpcio.alcover@arqtgn.cat 
 

També en horari concertat a 
les altres parròquies. 
 

Horari de misses 

Alcover 

Feiners: 19h (rosari 1/2 hora abans; 
dijous, adoració a continuació) 
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  

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 15              Novembre 2015 

Tots Sants, festa de vida 
 

Som encomanadissos i la pressió dels mitjans de comunicació ens venç i 
ens introdueix tradicions que no són pròpies de la nostra cultura. Això ens 
passa per Tots Sants, però segurament hi tenim una mica més de culpa del 
que creiem.  
Tots Sants és una festa joiosa, d’esperança i de vida. Però potser li hem 
acabat donant un sentit lúgubre i fosc. És cert que l’endemà és el dia de 
difunts, però precisament per això, Tots Sants ens dóna el sentit autèntic: 
la certesa de la multitud que participa de la vida eterna en Déu i que omple 
d’esperança el nostre fer camí.  
Visquem amb una joia serena aquesta festa. Enguany, a més, cau en 
diumenge i a Alcover hi farem la missa familiar d’inici de la catequesi.  
A la tarda, al cementiri, que la nostra pregària sigui confiada i l’endemà, dia 
dels fidels difunts, encomanem-los sincerament.  
 

• Tots Sants, 1 de novembre: misses al matí, com cada diumenge. 
Pregària al cementiri d’Alcover, Picamoixons i La Masó a les 5 de la tarda. 
 

• Fidels difunts, 2 de novembre: 
Alcover: missa a l’església del cementiri a les 7 de la tarda (no a parròquia) 
La Riba: missa a 2/4 d’11 del matí. 
Picamoixons: missa a 2/4 de 8 del vespre. 
La Masó: missa a les 6 de la tarda. 

 

En un cop d’ull...  
 
 

El recés d’inici de curs 
de catequistes  del 
passat diumenge 25 
d’octubre. 
Mn. Lluís Simón ens 
va ajudar moltíssim a 
pregar a les portes de 
l’any jubilar de la 
misericòrdia. 
Una tarda que ens 
ajudarà pel nou curs. 



Temes destacats 

  El Milà 
 

• Assemblea parroquial 
 

Diumenge 8 de novembre, després de la missa 
de 3/4 de 12, tothom qui ho vulgui està convidat a 
participar a l’assemblea de la parròquia. 
D’aquesta manera podrem consensuar diversos 
temes com a ara la celebració de les festes 
majors en dissabte o en diumenge i les millores 
que convingui fer a l’església. També hi haurà 
oportunitat de revisar diverses qüestions 
pràctiques així com per al torn obert de paraula. 
Tothom hi és convidat! 

Trobada del MCPC a Alcover 
El Moviment cristià de pobles i comarques 
(MCPC) és un moviment d’acció catòlica 
especialitzada.  És a dir, agrupa persones d’àmbit 
preferentment rural que segueixen una dinàmica 
de grup amb revisió de vida a la llum de l’evangeli. 
Es caracteritza per estar format i organitzat pels 
laics mentre que el mossèn hi actua només com a 
consiliari acompanyant.  
Els grups de l’arquebisbat (La Selva del Camp, 
Sant Martí de Maldà, etc.) faran la seva trobada 
anual a Alcover el dissabte 21 de novembre a la 
tarda vespre. Participaran a la missa de les 7 i, 
posteriorment, a l’abadia hi haurà una xerrada i 
un sopar de germanor. 
La seva trobada és del tot oberta i vol motivar 
persones que vulguin conèixer la seva dinàmica. 

De tot una mica 

La Riba 
 

• Obres a l’església   
L’inici de les obres és imminent. Durant els 
quatre mesos que es calcula que duraran, les 
misses i altres celebracions s’hauran de fer a la 
sala parroquial. 
Per altra part, s’estan fent les gestions amb les 
institucions per ajudar a obtenir el finançament 
necessari. Per altra part, demanem que totes les 
persones que s’estimin la nostra església hi 
vulguin donar un cop de mà. Farem arribar la 
informació a totes les cases del poble.  
Progressivament us anirem informant d’altres 
iniciatives per aconseguir suports.  
Moltes gràcies per l’avançada!  
 

• Reunió del consell parroquial  
Dijous 5 de novembre a les 8 del vespre a l’abadia. 

 

• Festa major de sant Andreu 

L’últim cap de setmana de novembre s’escau la 
festa major petita, en honor a sant Andreu.  
La missa solemne serà el diumenge 29 de 
novembre a la 1 del migdia. Coincidirà, a més, amb 
l’inici del temps d’advent i amb la missa familiar.  
Que sota el patronatge d’aquest sant apòstol 
siguem bons tesimonis de l’evangeli. 

Cadena de pregària 
Durant el mes de novembre les diòcesis catalanes 
organitzen una cadena ininterrompuda de 
pregària per les vocacions. Enguany està molt 
centrada en la família per raó del darrer sínode 
celebrat a Roma. Us hi podeu unir a casa 
(www.cadenadepregaria.cat) o en comunitat: 
• Alcover: dimecres 11, de 7 a 8 de la tarda. 
• La Riba: dimecres 11, de 10.30 a 11.30 del matí. 
• La Masó: dimarts 10, de 6 a 7 de la tarda. 

Canviem d’any litúrgic 
Diumenge 22 de novembre és la festa de Crist Rei 
que tanca l’any litúrgic. 
Amb el temps d’advent en començarem un de 
nou que tindrà com a característica la lectura 
continuada de l’evangeli de sant Lluc els 
diumenges. El 29 de novembre, per tant, 
encetarem aquest nou cicle i els infants de la 
catequesi ens ajudaran a fer-ho notar en les 
eucaristies d’aquell dia. 
Visquem amb joia el temps d’advent que ja és a 
les portes i que ens convida a fonamentar la 
nostra esperança en el Senyor que arriba.  



Grup d’adults a les parròquies  
 

Com l’any passat, proposem un dia al mes de 
trobada de persones adultes que vulguin 
reflexionar al voltant d’un tema que enguany serà 
l’any de la misericòrdia. Ho farem des de diversitat 
d’aspectes com ara la butlla del papa Francesc, les 
paràboles de sant Lluc, les obres de misericòrdia i 
testimonis diversos.  
Aquí teniu el calendari previst. Us hi esperem! 
• Alcover 
Divendres a les 8 del vespre: 
13 nov. / 4 des. / 15 gen. / 12 feb. / 11 març / 8 abr. / 
20 maig  
• La Riba 
Dissabtes a 2/4 de 7 de la tarda. 
14 nov. / 5 des. / 16 gen. / 13 feb. / 12 març / 9 abr. / 
21 maig  
• Picamoixons 
Dissabtes a les 5 de la tarda (novembre no n’hi ha) 
5 des. / 16 gen. / 13 feb. / 12 març / 9 abr. / 21 maig  
• La Masó 
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda. 
17 nov. / 15 des. / 19 gen. / 16 feb. / 15 març / 12 abr. / 
17 maig.  
 

Formació de catequistes 
 

• Jornades interdiocesanes a Tortosa 
13, 14 i 15 de novembre amb la temàtica “Fer el pas 
cap al Misteri”. Hi assistiran algunes catequistes. 
 

• Temes difícils de la catequesi 
Maria Rosa Climent ens donarà pistes per parlar 
amb nens sobre “Déu invisible”. Dilluns 23 de 
novembre a les 6 de la tarda a l’abadia d’Alcover. 

Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Economia 

Remarques de la catequesi 
 

• Picamoixons 
Reunió de pares i mares 
Divendres 6 de novembre a les 8 del vespre a 
l’abadia. Volem comentar-vos també alguna 
iniciativa novedosa. Us hi esperem!  
 

• Alcover 
Cafè-tertúl·lia per pares i mares 
Una de les novetats d’aquest curs és que, de 
tant en tant, a la mateixa hora de la catequesi 
dels nens convidem als pares i mares que ho 
vulguin i puguin a prendre un cafè mentre 
comentem algun tema de forma distesa. 
9 i 11 de novembre: “el meu fill, la meva filla”. 
 

Oratori a l’abadia 
Una sala del pati de l’abadia s’està habilitant 
com a oratori per tal de ser un espai que ajudi els 
diversos grups a tenir estones de pregària. 

 

Reunió de pares de postconfirmació  
Divendres 20 de novembre a les 8 del vespre a 
l’abadia per explicar les novetats del curs.  

Col·lecta del DOMUND 
 

Aquestes són les quantitats recollides de la 
col·lecta a favor de la tasca missionera de l’Esglé-
sia (encara no disposem de dades de La Riba) 
• Alcover  499,52€ 
• Picamoixons 135,00€ 
• La Masó  116,67€ 
• Fontscaldes   100,00€ 

• El Milà   50,00€ 

Campanya de “Germanor” 
 

Té com a finalitat conscienciar tots els fidels de 
la necessitat de sentir-nos corresponsables amb 
l’autofinaçament de l’Església. Entre tots hem de 
sostenir les despeses que genera la pastoral i el 
manteniment del 
patrimoni. 
Col·lecta especial: 
diumenge 15. 

 



Horaris de Càritas 

parroquial 
 

• Rober filigrana 
Tots els dijous, de 5 a 2/4 de 8 del vespre. 

• Recollida de roba 
Tots els dimarts, de 5 a 7 de la tarda. 

• Despatx d’acollida 
1r i 3r dijos de mes, de 5 a 7 de la tarda 
 

Crides específiques 
 

Aquestes són les coses que més 
convenen a Càritas. 
- Material escolar: carteres, llibretes, 
estoigs, llapis, colors, retoladors, etc.  
Convé que sigui nou o en bon estat. 
- Parament de la casa: tovalles, tovallons, 
llençols, tovalloles, etc. 
- Mantes, cobrellits i edredons. 

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 del novembre a Alcover 

 

Diumenge 1.– Pro populo. 
Dia 2.– Tots els fidels difunts. 
Dia 3.– Pere Brunet Roig. 
Dia 7.– Família Roca Ramon. 
Diumenge 8.– Mariano i Maria Teresa. 
Dia 9.– Família Girona Cardó. 
Dia 12.– Ulpiano i Rita. 
Dia 14.– (ermita) En acció de gràcies de   
la família Busquets Godall. 
(parròquia) Família Fuguet Crusells. 
Diumenge 15.– Josep Besora i Antònia 
Fort. 
Dia 16.– Josep Lluís Bengoechea.  
Dia 21.– Ramon Altès Busquets.  
Diumenge 22.– Joan Ferré Granja i 
família. 
Dia 23.– Rosa Rosich i Josep Pàmias.  
Dia 24.– Família Figueras Jové. 
Dia 26.– Família Isern Isern. 
Dia 27.– Família Ribellas Castro. 
Dia 28.– Família Girona i família Feliu. 
Diumenge 29.– Tomàs Antonio Escoté. 
Dia 30.– Família Solé Roig. 

El finestral de la solidaritat 

 

Demografia parroquial  
 

Baptismes 

• Alcover: 11 d’octubre, Daniel Estivill XXXxxxxxxxXXX . 
• La Riba: 11 d’octubre, Ona Carnicé García.  

Benvinguts a la família cristiana 
 

Noces d’or 

• La Masó: diumenge 8 de novembre a 2/4 d’11, dels 
esposos Joan Ferré Martí i Manuela Navas Ramos . 

Que el Senyor continuï beneint el seu amor 
 

Exèquies  
• Alcover: dia 12 d’octubre, Fernanda García Olivera. Dia 

17 d’octubre, Josefa Torres Feo. 
Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

El nou local de Càritas parroquial  
 

Tal com vam dir en un anterior Ressò parroquial, donem 
compte de les despeses que ha suposat el condicionament 
del local del c/ del Rec 27. 
Paleta     11.257€ 
Electricitat i fontaneria 5.051€ 
Fusteria d’alumini  636€ 
Fusteria   200€ 
Rentadora    347€ 
Pintura i altres despeses 800€  Total 18.291€ 
La parròquia ha avançat una part dels diners que esperem 
recuperar amb la subvenció a fons perdut de Càritas 
diocesana de Tarragona. Per altra part hi havia un fons 
propi de Càritas parroquial i hem rebut donatius de 
particulars i de Mn. Pere Joan que va donar els regals del 
seu 10è aniversari d’ordenació. També hi ha hagut ofrenes 
de l’Associació de jubilats i de la Colla gegantera. 
Ens falten però encara uns 2500€ per cobrir i per això 
farem una campanya especial cap a Nadal. A la parròquia 
d’Alcover, a més, tenim la bústia de Càritas a l’església. 


