
Horari d’atenció al despatx 

parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

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

Tel. 977846082 - 679538908 
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 dissabtes abans de 
missa a Alcover i sempre que          
   es demani als mossens. 

La festa de la Mare de Déu del Remei 
 

El segon diumenge d’octubre tenim sempre el cor posat en la festa de la 
Mare de Déu del Remei a la seva ermita. En aquest any jubilar destacarem 
que la Mare de Déu és Mare de Misericòrdia, tal com cantem a la salve, i 
que mirar-la a ella ens convida a ser també nosaltres instruments d’aques-
ta misericòrdia. Cal agrair molt els qui hi col·laboren per a fer-ho possible. 
Durant tres dies honorem santa Maria. No hi falteu, sobretot el diumenge, 
i mantinguem allò que tant identifica els 4 pobles que estimen el Remei: 
 

• Dissabte 8 d’octubre, missa a les 10 del matí, com tots els segons dissab-
tes de mes. 
 

• Diumenge 9 d’octubre, dia de la festa: 

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, represen-
tants d’associacions i devots i fidels. 
En acabat, benedicció de coques i veneració de la Mare de Déu al cambril. 
 

• Dilluns 12 d’octubre, Eucaristia a la 1 del migdia, seguint la tradició del po-
ble de La Masó. 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont-Ral, Farena;  

La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 

Número 26                 Octubre 2016 

 

En un cop d’ull... una part dels pelegrins de l’arxiprestat de l’Alt Camp 
a Montserrat el diumenge 1 d’octubre. A la vigília ja hi van pujar a peu des 
de Monistrol una quarantena d’adolescents i joves de les parròquies que 
van compartir dos dies de convivència molt intensos.  



Temes destacats 

 

En aquest any de la misericòrdia podem redesco-
brir el sagrament de la Unció dels malalts com a 
expressió de la tendresa que Déu ofereix als qui 
s’hi confien. En la gràcia del sagrament el Senyor 
refà espiritualment aquells que es troben afeixu-
gats, en aquest cas, per la fragilitat de la salut. 
Animem a les persones que experimenten l’afebli-
ment de les forces físiques per raó de l’edat o d’u-
na malaltia seriosa, o els que s’han de sotmetre a 
una intervenció o tractament mèdic important, 

La Unció dels malalts 
rebin amb naturalitat aquest sagrament. No po-
dem mantenir la idea de la mal anomenada 
“extrema unció”, pensant que és un ritual per a  
ben morir. Al contrari, els sagraments sempre són 
per a afrontar la vida ben arrelats en Jesucrist. 

Celebracions comunitàries 
• Picamoixons: diumenge 23 d’octubre a la missa 
de 2/4 d’11 del matí. 
• La Riba: diumenge 23 d’octubre a la missa de la 1  
(A les parròquies restants durant el novembre) 

Festes majors de l’octubre 
• El Milà 
El Milà té com a titular de la parròquia i patrona la 
màrtir santa Úrsula. Per això celebrarem l’ofici de 
festa major en honor seu el diumenge 23 d’octu-

bre a 3/4 de 12 del migdia.   
 

• Fontscaldes 
Sant Simó apòstol dóna nom a la parrò-
quia de Fontscaldes. Ho celebrarem el diumenge 

30 d’octubre a la missa de la 1 del migdia. A més, 
aquell dia, el poble fa l’homenatge a la gent gran. 
 

En totes aquestes celebracions acollirem la creu 
itinerant de l’any jubilar de la misericòrdia. 

• Alcover 
El tercer cap de setmana d’octubre, Alcover feste-
ja els seus patrons, santa Úrsula i sant Pròper.  
Dissabte 15 d’octubre: a 1/4 de 12 tindrà lloc l’ofici 
solemne que predicarà Mn. Josep Bofarull 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 16 d’octubre: la missa dominical serà 
solemne i començarà a 1/4 d’11 del matí. 
 

Dilluns 17 d’octubre: la missa de les 8 del vespre 
serà en sufragi de tots els alcoverencs difunts. 

De tot una mica 

La Riba 
 

Homenatge a la vellesa 
El diumenge 2 d’octubre, el poble de La Riba fa 
l’acostumat homenatge a la gent gran. La cele-
bració començarà amb la participació a la missa 
parroquial de la 1 del migdia. Felicitem els home-
natjats i les seves famílies alhora que preguem 
especialment per aquelles persones que viuen la 
vellesa en situacions de malaltia o solitud.   

 

Picamoixons 
Canvi ocasional de la missa  

El dissabte 8 d’octubre hi haurà missa de vigília a 
les 7 de la tarda i no se celebrarà el diumenge dia 
9. Això és degut a la festa del Remei a Alcover i a 
l’inici de la catequesi de Picamoixons. 

Alcover 
Neteja general de l’església  
Dimarts 4 d’octubre es farà neteja general a par-
tir de les 3 de la tarda. Tota ajuda és benvinguda! 
 

Memòria litúrgica del beat Isidre 
El dia 13 d’octubre s’escau el tercer aniversari de 
la beatificació de Mn. Isidre Torres, que fou rec-
tor de La Riba i d’Alcover. També és la memòria 
litúrgica de tots els màrtirs del s.XX a Espanya. 
 

Horari d’hivern 
A partir del dilluns 31 d’octubre les misses dels 
dies feiners i dels dissabtes a Alcover se celebra-
ran a les 7 de la tarda. També canviarà l’hora del 
despatx parroquial. 
A la Masó la missa dels dimarts passarà a les 5.   



El racó de la catequesi i la formació 

Eucaristies d’inici de curs 
Infants, familiars, catequistes i tota la comunitat 
cristiana encomanarem a Déu el nou curs que aca-
bem de començar. Ho farem en l’eucaristia dels 
diumenges següents, on els infants hi tindran una 
paticipació activa. Us hi esperem: 
 

• Picamoixons 
Dissabte 8 d’octubre a les 7 de la tarda. Hi acolli-
rem d’una manera especial la creu itinerant de 
l’Any jubilar de la misericòrdia. 
 

• La Riba 
Diumenge 9 d’octubre a la 1 del migdia. Hi acolli-
rem d’una manera especial la creu itinerant de 
l’Any jubilar de la misericòrdia. 
 

• La Masó 
Diumenge 16 d’octubre a 2/4 d’11 del matí. 
 

• Alcover 
Diumenge 30 d’octubre a 3/4 de 12 del migdia. 
 

Curs bíblic per correspondència 
Les persones que faran el curs bíblic a casa, i tot-
hom que hi vulgui venir, tindrem la única trobada 

conjunta per tal de fer una introducció general a 
les cartes de sant Pau als Tessalonicencs. Després 
cadascú treballarà pel seu compte els materials.  
Dimarts 25 d’octubre a les 20.30h. a Alcover. 

Reunions de pares i mares 
És important que les famílies s’impliquin en la 
dinàmica de la catequesi, que és molt més que 
una hora setmanal de grup. En parlarem: 
 

• La Riba  
El mateix dia que comencen els nens, dimecres 5, 
a 2/4 de 7 de la tarda. 
 

• Picamoixons 
El mateix dia que comencen els nens, dissabte 8, a 
2/4 de 7 de la tarda. 
 

• La Masó 
El mateix dia que comencen els nens, dissabte 8, a 
les 11 del matí. 
 

• Alcover 
Dilluns 24 d’octubre a les 8 del vespre (comunió). 
Dimecres 26 d’octubre a les 8 del vespre a l’abadia 
(catequesi de continuïtat).  
 

Jubileu dels catequistes 
Diumenge 30 d’octubre a la tarda els catequistes 
de l’arquebisbat de Tarragona s’aplegaran al san-
tuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus 
per celebrar aquest any jubilar de la misericòrdia. 
També hi rebran l’enviament del Sr. Arquebisbe 
per tal que compleixin la seva missió pastoral amb 
un sentit de fe viva i de pertineça eclesial.  

De tot una mica 

Alcover 
Consulta per renovar el consell  

Ara fa dos anys el Sr. Arquebisbe va aprovar els 
estatuts del consell parroquial de pastoral d’Alco-
ver. Entre moltes altres coses s’hi diu que corres-

pon al Consell deliberar, reflexionar, impulsar i pro-

gramar, així com fer un seguiment, revisar i avaluar 

l’acció de la parròquia en fidelitat a l’evangeli i te-

nint en compte el treball en comunió amb l’arxi-

prestat i la diòcesi. 
Per altra part s’hi determina la manera d’anar re-
novant periòdicament els membres d’aquest con-
sell. Així, ara correspon canviar la meitat dels seus 
membres. Alguns hi són com a representants de 
diferents realitats de la parròquia (catequesi, càri-
tas, etc.), però d’altres són escollits directament.  
Per tal de sondejar persones que podrien fer 

Resultat de les havaneres pro-ermita  
A la cantada d’havaneres del passat 24 de setem-
bre es van recollir 1.080€, entre entrades dels as-
sistents i “fila 0”. Tot es destinarà íntegrament a 
les millores que s’estan fent a l’ermita del Remei. 
Agraïm molt al Col·lectiu de dones d’Alcover que 
tinguessin aquesta iniciativa i que organitzessin 
l’acte. També donem les gràcies al Cercle d’Amics 
per la seva gran col·laboració.     

aquest servei hi haurà una bústia a l’església el 22-
23 i 29-30 d’octubre. Qui ho vulgui podrà proposar 
dos nom en una butlleta (un de menys de 50 anys 
i l’atre entre 50-65 aprox.). Tothom pot participar 
a la consulta amb responsabilitat i valorant la 
vàlua humana i el sentit de fe i d’estimació a la 
comunitat parroquial que es demana als membres 
del consell. El vot és secret i té caràcter consultiu. 



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

 El finestral de la solidaritat 

 

Demografia parroquial 
 

Baptismes 

• Alcover: 3 de setembre, Arlet Arenas Irigaray, Evan Gar-
cia Arenas. 17 de setembre, Lucía Visea Gutiérrez, Lucas 
Gómez Quirós. 

• La Masó: 17 de setembre, Jordina Martínez Domènech. 
Benvinguts/des a la família cristiana 

 

Matrimonis          
• Fontscaldes: 1 d’octubre: Xavier Civit Montserrat amb 

Sheila Roldan Jodar.   
Que el Senyor beneeixi el vostre amor 

 

Noces d’or i de plata          
• Alcover (ermita del Remei): 2 d’octubre, 50 anys dels 

esposos Vicenç López Marín i Maria Reverté Calvó. 12 
d’octubre, 25 anys dels esposos Josep Alzina Rull i Maite 
Mora Díaz. 

 

Exèquies  
• Alcover: 1 d’agost, Lluís Carmona Chavero. 2 de setem-

bre, Lluís Barberà Tell. 10 de setembre, Pilar Guri Vidal. 
26 de setembre, Josefina Vallverdú Altes.     

• Picamoixons: 3 de setembre, Pilar Ferrer Piquer. 

Càritas parroquial  
Local del c/del Rec 27. Alcover. 

 

• Rober filigrana: Dijous, de 17 a 19.30h. 
 

• Recollida de roba, parament de la llar i material escolar: 

Dimarts, de 17 a 19h. 
 

• Despatx d’acollida:  
Primer i tercer dijous de cada mes, de 17 a 19h. 

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

 

Diumenge 2.– Família Girona Compte. 
Dia 6.– Josep Gomis. 
Dia 7.– Roser Blas. 
Dia 8.– (ermita) Família Roig Guasch. 
Diumenge 9.– Pro populo. 
Dia 12.– Maria Antònia Figueras Català. 
Dia 14.– Família Caparó Cavallé. 
Dia 15.– Pro populo. 
Diumenge 16.– Pro populo. 
Dia 17.– Tots els difunts del darrer any. 
Dia 19.– Antonio Muñoz García.  
Dia 22.– Família Roca Domingo. 
Diumenge 23.– Família Crusset Català.  
Dia 24.– Família Figueras Jové. 
Dia 26.– Família Brunet Roig. 
Diumenge 30.– Antonio Solé i família. 
Dia 31.– Pere Brunet Roig. 

DOMUND 2016 
El diumenge mundial de les missions 
“Domund” ens convida novament a te-
nir present i recolzar la tasca missionera 
que l’Església porta a terme en tants 
països. És un treball d’humanització i 
d’evangelització importantíssim que 
hem de sentir com a propi. 
Ens en farem ressò el diumenge 23 d’oc-
tubre i hi destinarem les col·lectes de 
les misses. Gràcies per la vostra genero-
sitat! 

Trobada de voluntaris de Càritas  

de tot Catalunya a Tarragona 
Un bon grup de voluntàries d’Alcover participarà a la troba-
da general del voluntariat de Càritas que se celebrarà a Tar-
ragona el dissabte 22 d’octubre. Es preveu que els 1.800 
assistents provinents de les Càritas de tota Catalunya pu-
guin gaudir d’aquesta jornada formativa i festiva que in-
clourà una conferència al Camp de Mart de Tarragona, acti-
vitats culturals, el dinar de germanor i la celebració de l’Eu-
caristia. La trobada s’emmarca en la celebració de l’any ju-
bilar de la misericòrdia i en la celebració dels 50 anys de Cà-
ritas diocesana de Tarragona.    


