
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 16               Desembre 2015 

Un Nadal jubilar  
 

L’advent que ara estem començant, necessàriament tindrà 
un to especial per a tota l’Església, amb l’arrencada de l’any 
jubilar de la Misericòrdia. 
A Roma s’iniciarà el 8 de desembre, solemnitat de la 
Immaculada Concepció de Maria, mentre que a les diòcesis 
s’obrirà la porta santa el diumenge següent, dia 13.  
No és casual que tot això tingui lloc a les portes del Nadal. Diu el papa 
Francesc que “la misericòrdia és la via que uneix Déu i l’home, perquè obre 
el cor a l’esperança de ser estimat tot i el límit del nostre pecat”. D’alguna 
manera, Jesús nat a Betlem, és el rostre de la misericòrdia del Pare per a 
tota la humanitat i per a cadascú en particular. La misericòrdia “és l’acte 
últim i suprem amb el qual Déu acudeix al nostre encontre”.  
Una Església “en sortida”, present a les “perifèries existencials” i 
encarnada, ha de ser reflex de la misericòrdia en la seva manera de viure i 
actuar. I això és vàlid per a tot cristià en el seu àmbit més immediat.  
De ben segur que la contemplació de l’Infant Jesús ens hi ajudarà. 
Molt bon Nadal a tots vosaltres i a les vostres famílies! 
 

Actes diocesans d’obertura del Jubileu: 
Dimarts 8 de desembre, vespres al santuari de Misericòrdia de Reus, 18h. 
Diumenge 13 de desembre, missa solemne a la catedral de Tarragona amb 
l’obertura de la porta santa, a les 6 de la tarda. 

 

En un cop d’ull...  
Les obres del paviment de 
l’església de La Riba han deixat 
al descobert quatre petites 
criptes funeràries. Seguint les 
directrius arqueològiques, es 
documentaran, es protegiran i 
es tornaran a tapar. 
Paral·lelament, ara es buiden 
les terres i els materials que 
absorbien humitats, per a 
procedir després amb les 
capes d’aïllament. 



De tot una mica 

  El Milà 
 

• Assemblea parroquial 

El passat 8 de novembre es van prendre les 
següents decisions: 
A les festes majors de st Isidre i de sta Úrsula 
l’ofici solemne serà diumenge, sense processó. 
Les processons del Corpus i del divendres sant es 
potenciaran assajant bé els cants dies abans. 
Es mirarà d’arranjar les humitats i pintura de la 
sagristia i es revisaran els llums de l’església. 

Alcover 
 

• Reunió de les zeladores de les 
capelletes de la Sagrada família   

Dilluns 14 de desembre a les 19.30h. a l’abadia. 
 

• Reunió de voluntàries de la neteja  
Dilluns 14 de desembre a les 18h. a l’abadia. 
 

• Reunió del consell parroquial 
Dijous 10 de desembre a les 8 del vespre a l’abadia 
 

• Junta del Remei 
S’està conjuntant un equip de persones de la 
parròquia que vetllin més directament per la 
conservació i millora de l’ermita del Remei. Es 
reuniran per primer cop el dijous 17 de desembre 
a 2/4 de 9 del vespre a l’abadia. 
 

• Missa de Nadal a la Mimosa 
Dimarts 22 de desembre a les 5 de la tarda, 
celebrarem l’adveniment de Jesús i felicitarem el 
Nadal a tots els residents de la Mimosa.  
 

• Loteria de Nadal   
Participacions del n. 72305. No us quedeu sense! 
 

• Mn. Jordi Figueras, nou canonge 
Començarà aquest nou servei el dissabte 12 de 
desembre a les 10 del matí en una celebració a la 
catedral oberta a tothom. La parròquia d’Alcover, 
d’on és fill Mn. Jordi, estarà representada per Mn. 
Pere Joan i pels familiars i fidels que hi voldran 
assistir. Des d’aquí el felicitem cordialment. 

Fontscaldes 
 

• Rifa d’una panera de Nadal   
Com en els darrers anys, es fa aquesta 

rifa a benefici de les obres de la parròquia. Els 
números tenen el preu d’1€ i coincidirà amb les 
tres darreres xifres de la grossa de Cap d’Any del 
31 de desembre. 
 

• Ajuntament de Valls  
Finalment, el passat 4 de novembre el Sr. alcalde 
de Valls ens va rebre per poder-li explicar les 
intervencions fetes a la sala parroquial. Es va 
comprometre verbalment amb una ajuda de 
5000€ que ens permetrà acabar de fer els 
pagaments i pensar en altres millores necessàries 
com el sanejament del campanar.  

La Riba 
 

Les obres de l’església segueixen el curs 
previst. Tenim en marxa dues iniciatives 

per anar recaptant els fons necessaris: 
 

• Rifa d’un magnífic lot de pernil i vi  
Estarà exposat a la botiga de queviures Mari 
Carme. Es rifarà coincidint amb les quatre 
darreres xifres de la grossa de Nadal del 22 de 
desembre. El preu de les tires és d’1€.  
 

• Compra simbòlica de rajoles   
En les cartes que hem adreçat a totes les famílies 
de La Riba, proposem la compra simbòlica d’una 
o més rajoles de l’església amb un donatiu de 30€ 
per unitat.  
Es pot fer per en efectiu, amb abonament bancari 
o per transferència al compte de Catalunya caixa 
2013-3123-95-0210041390. Si es faciliten les dades 
fiscals es pot fer la desgravació correponent. 
Als col·laboradors se’ls farà arribar un diploma 
d’agraïment i, si el donant ho vol, se’n dipositarà 
una còpia a la parròquia. 
 

• Consell parroquial   
Reunions el 2 de desembre i 20 de gener a les 20h. 
 

• Sant Nicolau   
Diumenge 6 de desembre, festegem el sant titular 
de la parròquia. A partir de 2/4 d’11: xocolatada, 
jocs, elecció del bisbetó i cant a sant Nicolau, 
pujada al campanar. A la 1, missa solemne. 

Mont-Ral 
 

• Missa pels volts de Nadal 
Diumenge 13 de desembre hi haurà 

celebració de l’Eucaristia, a la 1 del migdia.  



• Misses dels diumenges d’advent 
Al final de la celebració d’aquests quatre diumenges, els nens i 
nenes reben la part del retallable del naixement per a fer a casa. 
 

• Benedicció dels Nen Jesús 
Diumenge 20 de desembre, petits i grans poden portar el nen 
Jesús del pessebre de casa per beneir-lo durant la missa. 

 

Alcover 
• Assaig d’instruments 

Els nens i nenes de la catequesi dels dimecres que toquen un 
instrument estan assajant cada setmana una estona amb en Joan 
Marimon. Esperem que en alguna celebració de Nadal puguin ja 
acompanyar algun cant. 
 

• Cafè amb pares i mares 
Dilluns 14 i dimecres 16 a l’abadia, mentre els nens fan catequesi, 
per compartir diàleg i propostes al voltant de l’advent i el Nadal. 
 

• Pessebre vivent infantil 
A l’església, diumenge 3 de gener a partir de les 6 de la tarda.  

 

La Masó 
• Pessebres a l’església i a casa 
Els nens i nenes de la catequesi s’encarreguen de fer el 

pessebre a l’església i d’anar a buscar tot el necessari.  
A la missa del dia 20 es beneirà i, en acabat, el mossèn es 
desplaçarà a les cases que ho demanin per beneir el seu pessebre. 
 

Picamoixons 
• Interpretació de Les figures del pessebre  
Es tracta d’una bonica peça musical de Joan Llongueras que 

els infants de catequesi estan assajant amb l’ajuda de la Caterina. 
L’estrenaran el divendres 11 al vespre, en ocasió de l’encesa de 
l’enllumenat nadalenc i de la col·locació del pessebre públic.  
El dia de Nadal hi tornaran a l’església, després de missa. 

Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Economia 

Col·lecta de Germanor 
 

• Alcover  359,09€ 
• La Riba  144,20€ 
• Picamoixons 170,00€ 
• La Masó  80,00€ 
• El Milà   84,15€ 

• Fontscaldes  60,00€ 
 

DOMUND a La Riba 116,54€ 

Grups d’adults:  

trobada del desembre 
 

Aquest mes farem una mirada 
sobre la misericòrdia en els 
anomenats Pares de l’Església, és 
a dir, els grans escriptors del 
cristianisme antic. 
 

• Alcover 
Divendres 11, a les 8 del vespre a 
la sala gran de l’abadia. 
 

• Picamoixons 
Dissabte 12, a les 5 de la tarda a 
l’abadia. 
 

• La Riba 
Dissabte 12, a 2/4 de 7 de la tarda 
a l’abadia. 
 

• La Masó 
Dimarts 15, a 2/4 de 7 de la tarda a 
la sagristia de l’església.  

Grup de postconfirmació 
 

• Participació en el gran recapte d’aliments 

Els dies 27 i 28 de novembre els nois i noies hi van ajudar 
transportant aliments dels supermercats al local de Creu Roja. 
 

• Recés d’adolescents i joves a Poblet 
Organitzat per la delegació diocesana de joventut el dissabte 12 
de desembre al matí. Hi anirem en tren per fer un dia complert. 
 

• Recollida de la llum de la pau de Betlem 
El moviment escolta distribueix una flama encesa a Betlem, signe 
de pau. L’acte es farà a Figuerola el divendres 18 al vespre-nit i 
anirà seguit d’una vetlla de pregària per la pau. Els nois i noies del 
grup recolliran la flama per portar-la a les nostres parròquies. 



* Confessions: també hi haurà un mossèn 
disponible a Alcover el dijous 24 de 
desembre, de 10 a 12h. // I a sant Antoni de 
Valls, dimecres 23 de desembre, al matí. 

Campanya de Nadal de Càritas 
 

• Recollida de donatius 
A totes les parròquies hi haurà sobres o una bústia 
específica per a dipositar els diners que es destinaran als 
projectes de Càritas parroquial. 
 

• Recollida d’aliments i material escolar 
Es pot portar a totes les parròquies. Es destinarà a Càritas 
arxiprestal de l’Alt Camp i a la distribució d’Alcover. 
 

• Local de Càritas Alcover 
Restarà tancat per vacances del 18 de desembre al 7 de 
gener, ambdós inclosos.  

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 desembre a Alcover 

 

Dia 5.– Maria Lluïsa i Josep. 
Diumenge 6.– Família Camps Marcelino. 
Dia 7.– Josep Magrané. 
Dia 8.– Anton Roig i Maria Caballé. 
Dia 9.– Josep i Amàlia. 
Dia 10.– doña Filomena Terren. 
Dia 11.– Família Segovia Baco. 
Dia 12.– Família Roca Domingo. 
Diumenge 13.– Francisco Magrané 
Benach. 
Dia 18.– Dolors Jové.  
Dia 19.– Tomàs Antonio Escoté.  
Diumenge 20.– Josep Juanpere i Clotilde 
Solé. 
Dia 22.– Família Girona Compte.  
Dia 23.– Francisca Gomis Agràs. 
Nadal.– Pro populo. 
Dia 26.– Josep Maria Barberà. 
Diumenge 27.– Pro populo. 
Dia 28.– Josep Maria Girona. 
Dia 29.– Antonio Solé. 
Dia 30.– Antonio Muñoz Sánchez. 

Celebracions del temps de Nadal 

 

Demografia parroquial  
 

Baptismes 

• La Masó: 8 de novembre, Lluc Mulet Ferré i Irina Sumoy 
Ferré. Dia 14 de novembre, Paula Harto Valiente. 

• La Riba: 21 de novembre, Martí Gomà-Camps Jaimes.  
 

Benvinguts a la família cristiana 
 

 

Exèquies  
• Alcover: 14 de novembre, Josep Maria Albaigès 

Magrané. 15 de novembre, Anton Ramon Fons. 

• La Masó: 23 de novembre, Dolors Padreny Guasch . 

• La Riba: 27 de novembre, Tecla Masqué Piñol. 
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

  Alcover Picamoixons La Masó El Milà Fontscaldes 

Nadal 23h. (gall) 
i 12.15h. (dia) 

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

Sant Esteve 12h. 11h. 11h. - - 

Feiners 19h. -  (No n’hi ha 
aquests dimarts) 

 - -  

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 * 

Dimarts 22, 
20h. 

Dimarts 22, 
19h. 

Dimarts 22, 
18h. 

 - -  

La Riba 

19.30h. 
(vigília) 

- 
(No n’hi ha  

aquests dimecres) 

13h. 

13h. 

13h. 

Dimecres 16, 
18.30h. 


