
Horari d’atenció al despatx 
parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

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

Tel. 977846082 - 679538908 
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: 17h. 
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. 

Es pot acabar “l’any de la misericòrdia”? 
 

El diumenge 20 de novembre, el papa Francesc tancarà la porta 
santa de l’any jubilar de la misericòrdia a Roma. És un gest simbò-
lic que expressa el final d’aquest any que hem dedicat a redesco-
brir i valorar la misericòrdia com la manera que Déu té d’adreçar-
se al seu poble i a cadascú de nosaltres. Una setmana abans es 
repetirà el mateix gest de clausura a totes les catedrals del món. 
Ara bé, es pot acabar l’any de la misericòrdia? És a dir, podem clausurar 
aquest exercici d’obrir el cor? Podem deixar de sentir i de ser missatgers 
d’aquesta misericòrdia? 
Si tancar la porta jubilar signifiqués tancar el cor, no hauria tingut sentit res 
d’allò que hem reflexionat i viscut. Per això ens cal plantejar quins poden 
ser els fruits d’aquest jubileu. En primer lloc a nivell personal i de conversió 
i,  en segon lloc, a nivell comunitari.  
A nivell individual potser ens podem situar en una escolta més atenta de 
l’evangeli mitjançant la participació als grups de Jesús (vegeu informació 
en aquest Ressò). I a nivell parroquial potser ens podem plantejar quin sen-
tit profund i renovat impuls podem donar al treball de Càritas (una propos-
ta també a la darrera pàgina d’aquest Ressò). Cadascú veurà com, però ser 
“misericordiosos com el Pare” no pot ser cosa d’una estona o d’una pàgi-
na del calendari. És un projecte de vida arrelat a l’evangeli!  
 

• Celebració diocesana de cloenda de l’any jubilar de la misericòrdia:  
L’arquebisbe Jaume convida tots els diocesans a l’Eucaristia d’acció de grà-
cies a la Catedral de Tarragona el diumenge 13 de novembre a les 18h. 

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

Número 27             Novembre 2016 

 

En un cop d’ull... voluntàries de la nostra Càritas parroquial a la troba-
da catalana del 22 d’octubre passat a Tarragona (vegeu també l’última pàgina)  



Tema destacat 

Els grups de Jesús 
Calendari previst:  
• Alcover: primer i tercer dimarts de mes, a les 4 
de la tarda o a les 8 del vespre. Comencem el dia 
15 de novembre. 
• La Masó: el tercer dimarts de mes, després de la 
missa, cap a 2/4 de 6 de la tarda. Comencem el 15 
de novembre. 
•La Riba: el tercer dissabte de mes, a les 4 de la 
tarda. Comencem el 19 de novembre. 
• Picamoixons: el tercer dissabte de mes, a 1/4 de 
6 de la tarda. Comencem el 19 de novembre.  
 

De tota manera es poden formar grups de perso-
nes interessades en altres dies i hores, o bé modi-
ficar la periodicitat segons les possibilitats de ca-
da grup. Només cal que hi animem d’altres perso-
nes i que ho provem! 

Tal com ja vam anunciar, en aquest nou curs vol-
dríem fer una proposta renovada per als grups 
d’adults de les nostres parròquies. El nostre ob-
jectiu principal és viure junts un procés de conver-
sió individual i grupal a Jesús, aprofundint de ma-
nera senzilla en l’essencial de l’evangeli. Volem 
fer junts un recorregut per conèixer millor Jesús i 
arrelar la nostra vida amb més veritat en la seva 
persona, el seu missatge i el seu projecte de fer 
un món més humà. Aquests grups neixen en la 
convicció que Jesús respon també avui a les pre-
guntes, els problemes i les necessitats més pro-
fundes de les persones. Són grups oberts a to-
thom, tant a persones que volen aprofundir la fe 
com a persones en recerca enmig dels dubtes, i 
amb un clima de respecte i confiança. 

La Riba 
 

Festa Major de sant Andreu 
L’apòstol sant Andreu és el copatró de La Riba i la 
seva festa major se celebra el darrer cap de set-
mana de novembre. L’ofici solemne serà el diu-
menge 27 a la 1 del migdia.    
 

Consell de pastoral  
Dia 2 de novembre a les 8 del vespre a l’abadia.   
 

Suplement especial d’economia  
Estem preparant un full especial per informar tot-
hom del balanç econòmic de les importants obres 
que s’han portat a terme a l’església. Només ens 
falta acabar de tancar alguns detalls. Quan el tin-
guem a punt el farem arribar a totes les cases. 

Alcover 
 

Missa a La Mimosa 
Dimarts 8 de novembre a 2/4 de 5 de la tarda. Pre-
garem especialment pels residents difunts del 
darrer any. 
 

Loteria de Nadal  
Ja fa dies que tenim a punt les participacions. En 
trobareu a molts establiments del poble. És una 
bona manera de col·laborar amb el pagament 
dels crèditrs de les obres. No us quedeu sense i 
moltes gràcies per la vostra col·laboració!   
 

Consell de pastoral  
Dimecres 9 de novembre a les 8 del vespre a 
l’abadia.   

De tot una mica 

La Unció dels malalts 
A La Masó i a Fontscaldes, el diumenge 6 
de novembre, dins de la celebració de l’Eu-
caristia, tindrà lloc també la celebració co-
munitària del sagrament de la Unció dels 
malalts. Ho fem en el marc de l’any jubilar 
de la misericòrdia. 
Al Milà les persones que vulguin rebre 
aquest sagrament que ho diguin al mossèn.  

Repassos a les teulades 
Durant aquest mes de novembre es repas-
saran i es netejaran les teulades de les es-
glésies de Picamoixons i de Masmolets. 
Especialment a Masmolets s’han detectat  
una colla de desperfectes a les teules i al 
campanar que cal arreglar aviat, abans que 

no produeixin més humitats i problemes de més 
envergadura. 



El racó de la catequesi i la formació 

El diumenge de la Paraula 
El diumenge 27 de novembre comença el temps 
d’advent. De la mateixa manera comencem un 
nou cicle litúrgic que ens portarà a llegir tot l’any 
l’evangeli de Mateu.  
Enguany, els bisbes de Catalunya han instituït l’a-
nomenat “diumenge de la Paraula” aquest dia 27 i 
demanen que dia es posi en relleu la centralitat de 
la Paraula de Déu en la vida, l’espiritualitat i l’acció 
de l’Església. Ho farem notar en les misses de les 
parròquies d’Alcover, La Riba, Picamoixons i La 
Masó, on participaran d’una manera destacada els 
infants de catequesi i les seves famílies.  

Cafè tertúl·lia per pares i mares 
A Alcover tornem a proposar que un dia al mes, 
mentre els fills/es fan catequesi, els pares i mares 
que puguin i vulguin es trobin per fer un cafè i re-
flexionar d’una forma molt planera al voltant d’al-
guna qüestió proposada.  
Us hi esperem el 14 i el 16 de novembre! 
 

Formació de catequistes 
Algunes catequistes de les nostres parròquies par-
ticiparan a les Jornades interdiocesanes de forma-
ció de l’11 al13 de novembre a Caldes de Montbui. 
Desitgem que els sigui molt profitós.  

DOMUND 2016 
Aquest és el resultat de les col·lectes  a favor de la 
tasca missionera de l’Església. Moltes gràcies! 
 

•  Alcover: 804,63€ 
•  La Riba: 165,90€ 
•  Picamoixons: 213,50€ 

Festes litúrgiques 

De tot una mica 

Tots sants i fidels difunts 
Les misses del dia de Tots Sants seran a l’hora ha-
bitual de cada parròquia. A les 5 de la tarda, es 
farà una pregària i un respons als cementiris d’Al-
cover, Picamoixons i La Masó. 
 

El dia dels fidels difunts, 2 de novembre, hi haurà 
missa a les 10.30h. a La Riba; a les 17h. a La Masó i 
a les 19h. a Picamoixons. A Alcover la missa també 
serà a les 7 de la tarda però al cementiri. 
 

Crist Rei i inici de l’advent 
El 20 de novembre és la solemnitat de Crist Rei 
que tanca l’any litúrgic.  
El diumenge 27 comença el temps d’advent i un 
nou cicle litúrgic que resseguirà l’evangeli de Ma-
teu. Tal com hem dit, és el “diumenge de la Parau-
la” i, per això, en destacarem la centralitat. 

•  La Masó: 84€ 
•  El Milà: 222,50€ 
•  Fontscaldes: 60€ 

Col·lecta de Germanor  

Economia 

La cadena de pregària per les vocacions és una iniciativa de les 
diòcesis catalanes que vol ajudar-nos a fer conscients que tots 
som cridats a pregar per totes les vocacions. Ens hi podem afegir 
des de casa o en aquestes estones de pregària comunitàries: 
Alcover: dijous 10 de novembre de 7 a 8 del vespre. 
La Riba: dimecres 30 de novembre, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí 
La Masó: dimarts 29 de novembre, de 5 a 6 de la tarda. 

Recordem que cada dijous, després de la missa de les 7 de la tar-
da a Alcover, hi ha una estona d’adoració i pregària amb el San-

tíssim Sagrament. Tothom hi pot participar.  



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 

 

Exèquies  
 

• La Riba: 1 d’octubre, Tomàs Robert Estivill.  

• Alcover: 4 d’octubre, Remei Puig Ferrando. 17 d’octubre, 
Mercè Maideu Batet.     

• La Masóó: 18 d’octubre, Maria Olivé García. 29 d’octubre, 
Maria Lluïsa Vidal Torrell 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

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

 

• Rober filigrana: Tots els dijous, de 17 a 19.30h. 
 

• Recollida de roba, parament de la llar i material escolar: 
Tots els dimarts, de 17 a 19h. 
 

• Despatx d’acollida [atenció, nou horari!]: 
Primer i tercer dimarts de mes, de 17 a 19h. 

Intencions de pregària  
en les misses del novembre a Alcover 

 

Dia 2.– Tots els fidels difunts. 
Dia 5.– Ramon Altès. 
Diumenge 6.– Pro populo. 
Dia 9.– Família Girona Cardó. 
Dia 12.– Família Roca Ramon. 
Diumenge 13.– Mariano i Maria Teresa. 
Dia 18.– Família Figueras Jové. 
Dia 19.– Família Fuguet Crusells. 
Diumenge 20.– Rosa Rosich i Josep 
Pàmias. 
Dia 26.– Família Ribellas Castro. 
Diumenge 27.– Joan Farré Granja i famíl.  
Dia 28.– Rosa Rosich. 
Dia 30.– Antonio Solé i família. 

Tarda de formació i recés 
Dimarts 22 de novembre, de 5 a 7 de la tarda, tindrem una 
trobada dels voluntaris de Càritas parroquial per tal de fer 
una estona de reflexió i formació sobre la tasca que estem 
portant a terme en els diferents projectes. Ens hi acompa-
nyarà la Lourdes Gabarrón, responsable general dels robers 
Filigrana. Acabarem compartint una estona de pregària.   

 

Voluntàries i voluntaris nous 
Fem una crida a les persones que estiguin pensant en dedi-
car un temps de voluntariat a Càritas per tal que s’animin a 
oferir-se. Es demana que entenguin el sentit i missió de Cà-
ritas i que facin una mínima formació per a treballar bé en 
equip i al servei de les persones, al rober i en altres projec-
tes. També pot ser de gran ajuda alguna persona que es 
dediqui al manteniment i millora del local. 
Els qui s’hi vulguin afegir cal que vinguin el 22 de novembre. 

Intencions de pregària a les misses del 2017 a Alcover 
Les persones que vulguin encomanar una missa per aplicar a la memòria d’un difunt o per una  

intenció particular ja ho poden fer passant pel despatx parroquial en l’horari acostumat. 

Fragment del manifest de Càritas 
que tancava la gran trobada a  

Tarragona del passat 22 d’octubre. 
[Tot sencer a www.caritasdtarragona.cat] 
 

Transformar la societat des de la Misericòr-
dia. Aquest és el repte afegit que afronta la 
gent de Càritas de les diòcesis amb seu a Cata-
lunya, des del compromís de la comunitat 
cristiana. De manera discreta, continuada i 
eficaç l’acció social de Càritas s’adreça essen-
cialment a acollir i a treballar amb les perso-
nes en situació de pobresa, de vulnerabilitat i 
de necessitat per tal que siguin protagonistes 
del seu propi alliberament. I tot això ho fem 
cosint estrips, recuperant voluntats, acompa-
nyant vides esquinçades,... amb alegria i amb 
una immensa dedicació gratuïta. Però aques-
ta tasca silent de totes les persones implica-
des a Càritas topa contínuament amb un mo-
del de societat que ho fia tot al creixement 
econòmic, manlleva drets socials, retalla des-
peses en educació, sanitat i polítiques socials 
entre d’altres.    
Un cop detectada i reconeguda tota aquesta 
dramàtica realitat, veiem des de la radicalitat 
evangèlica que ens hem de comprometre per 
tal de transformar aquesta societat i cercar 
un canvi de model [...]. 


