
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 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 28              

el qui és la Paraula s’ha fet home  
 

Aquesta expressió “el qui és la Paraula es va fer carn i va habitar entre no-
saltres” potser la trobem estranya, però sant Joan la va destacar en el 
pròleg del seu evangeli. El dia de Nadal la llegim per expressar la realitat 
que celebrem: el Fill, com si fos una Paraula pronunciada per Déu, es fa 
perceptible, audible, i ens fa sentir a cau d’orella que Déu no és lluny de la 
humanitat que estima. Amb el Fill que es fa carn en la senzillesa de Betlem, 
Déu ens ofereix la seva Paraula definitiva de reconciliació, de tendresa i 
d’esperança. 
El primer diumenge d’advent, durant la missa, vam posar el llibre de la Pa-
raula de Déu al centre de les nostres comunitats. Era un signe visible que 
anirem ampliant els altres diuemenges abans de Nadal per destacar que 
aquesta Paraula la volem escoltar amb atenció, la volem gravar al cor i ens 
comprometem a anunciar-la amb goig a tothom. 
Tot plegat ens conduirà fins a la nit (o al dia) de Nadal. Llavors se’ns dema-
narà acollir el qui és la Paraula: Jesús. És el gran misteri de Nadal.  
Obrim les oïdes del cor per acollir l’infant de Betlem. Escoltem-lo per res-
pondre després amb la nostra vida. A la missa de Nadal cadascú tindrà un 
suggeriment personal per tal de concretar aquesta resposta. Tindrem les 
orelles i el cor prou atents per fer-ho?  
Ja des d’ara ho esperem així i us desitgem, ben de cor, un fructuós camí 
d’advent i un molt bon Nadal! 

 

En un cop d’ull...  
algunes de les noies del grup de postconfirmació que van ajudar al gran 
recapte d’aliments a Alcover. Es van recollir 1.018 kg gràcies a molta gent!  



De tot una mica 

La Immaculada Concepció  
El dijous 8 de desembre celebrarem la Mare de 
Déu que ha estat preservada de tota màcula i que 
ens ajuda a nosaltres a caminar pel camí que ens 
ha obert el seu Fill Jesús. 
Les misses d’aquest dia de precepte a totes les 
parròquies són com les d’un diumenge i, a Alco-
ver, n’hi ha de vigília el dimecres 7 a les 7. 
 

Horaris de Nadal.– A la darrera pàgina d’aquest 
Ressò us anticipem horaris de les festes de Nadal.  

Alcover 
 

• Reunió de les zeladores de les 

capelletes de la Sagrada família   
Dilluns 12 de desembre a les 19.30h. a l’abadia. 
 

• Reunió de voluntàries de la neteja  
Dilluns 12 de desembre a les 18h. a l’abadia. 
 

• Pastoral de la salut 
S’està constituint un grupet de persones que vet-
llin la pastoral amb els malalts i les persones grans 
que no poden sortir de casa. Aquests dies es reu-
niran amb Mn. Pere Joan per coordinar-se. 
 

• Reunió del consell parroquial 
A partir de la consulta feta a tothom, s’han incor-
porat al Consell parroquial Roser Roig i Pere Gar-
cía Solé però encara falten algunes altres incorpo-
racions. Alhora, hem d’agrair moltíssim el treball 
fet durant molt temps per Joaquim Alonso, Joan 
Figueras, Maria Dolors Figueras, Montserrat Pàmi-
as i Josep Maria Roig i que ara deixen el consell 
per diversos motius. Moltes gràcies de tot cor! 
La propera reunió serà dimecres 14 de desembre 
a les 8 del vespre a l’abadia.  
 

• Missa de Nadal a la Mimosa 
Dijous 22 de desembre a 2/4 de 5 de la tarda, cele-
brarem l’adveniment de Jesús i felicitarem el Na-
dal a tots els residents de la Mimosa. És obert a 
tothom! 
 

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

 

Fontscaldes 
 

• Rifa d’una magnífica panera   
Com en els darrers anys, es fa aquesta rifa a bene-
fici de les obres de la parròquia. Els números te-
nen el preu d’1€ i coincidirà amb les tres darreres 
xifres del sorteig del Nen del 6 de gener.  

 

Mont-Ral 
 

• Missa pels volts de Nadal 
Diumenge 18 de desembre hi haurà la cele-

bració de l’Eucaristia, a la 1 del migdia. Igualment, 
el dissabte 17 a les 6 de la tarda a l’església es fa el 
concert de Nadal que organitza l’ajuntament. 

Economia 

Col·lecta de Germanor 
• Alcover  310,80€ 
• La Riba  95,30€ 
• Picamoixons 168,70€ 
• La Masó  132,50€ 
• El Milà   74,00€ 

• Fontscaldes  30,00€ 

La Riba 
 

• Festa de Sant Nicolau   
Dimarts 6 de desembre, festegem el nostre sant 
titular de la parròquia.  
A partir de 2/4 d’11 del matí hi haurà xocolatada 
per a tothom, entreteniments, l’elecció del bisbe-
tó i el cant a sant Nicolau a la porta de l’església.  

Sant Nicolau, obriu la portalada 

que el fred és viu... 

A les 12 celebrarem la missa solemene. A l’ofertori 
hi beneirem els “nicolauets” unes galetes comme-
moratives del sant bisbe. Tothom en podrà adqui-
rir durant el matí.  

 Boníssim nicolauets,  

 per llepar-se els ditets!  

En acabar, tothom podrà pujar al campanar per 
tocar les campanes. Us hi esperem! 
 

A la tarda, com és habitual, els Amics de la Riba 
organitzen un concert musical a l’església coinci-
dint amb la festivitat de sant Nicolau. 
 

• Rifa d’un magnífic lot de productes  
Estarà exposat a la botiga de queviures Mari Car-
me. 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€. No us quedeu sense! 



• Benedicció dels Nen Jesús 
Diumenge 18 de desembre, tothom pot portar el nen Jesús del 
seu pessebre per beneir-lo durant la missa de totes les parròquies 

 

Alcover 
• Taller familiar de Nadal  

Diumenge 18 de desembre a les 11 a l’abadia hi haurà un taller 
guiat de decoració vegetal nadalenca. Hi són convidats els infants 
amb els seus pares i mares. Hi haurà una tasca per adults i una per 
petits. Després, participarem junts a la missa.  
Aquesta activitat substitueix el cafè de pares/mares de desembre 
 

• Pessebre vivent infantil 
A l’església, diumenge 1 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 pes-

sebre a l’església i d’anar a buscar tot el necessari.  
A la missa del diumenge 11 es beneirà i, en acabat, el mossèn es 
desplaçarà a les cases que ho demanin per beneir el seu pessebre. 

 

Picamoixons 
• Cantada de nadales  

Divendres 16 de desembre, coincidint amb l’encesa de l’enllume-
nat nadalenc, els nens i nenes de la catequesi cantaran a l’església 
algunes nadales que estan assajant. No us ho perdeu! 

Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Grups de Jesús  

trobada del desembre 
 

Ja hem començat a reunir-nos els 
“grups de Jesús” a les parròquies. 
Cada grup anirà prenent la seva 
pròpia dinàmica de reunió per 
aprofundir en els relats de l’evan-
geli que es proposen, en un clima 
de confiança i fraternitat. Tothom 
s’hi pot afegir! 
 

• Alcover 
Dimarts 20 de desembre, a les 4  
de la tarda i a les 8 del vespre a 
l’abadia. 
 

• La Masó 
Dimarts 13 de desembre, a 2/4 de 
6 de la tarda a la sagristia de l’es-
glésia.  
 

• Picamoixons 
El dissabte que s’acordi, a 1/4 de 6 
de la tarda a l’abadia. 
 

• La Riba 
El dissabte que s’acordi, a les 4 de 
la tarda a l’abadia. 
 

Ho vols reflexionar també tu? 
 

Arran del primer text que ara es-
tem llegint (Mt 14, 24-33), et con-
videm a pensar en allò que ens 
preguntem aquest mes: 
 

• Observem en la societat por al 
futur, desànim o manca d’espe-
rança? 
• Quin clima es respira a la teva 
parròquia? I en l’Església? 
• Què estem aportant els qui som 
aquí escoltant l’evangeli de Jesús?  

Grups de postconfirmació 
• Els nois i noies del Grup de postconfirmació van participar com a voluntaris en el gran recapte d’ali-

ments. Van fer divulgació en diferents supermercats d’Alcover i van transportar els paquets recollits.  
El divendres 25 de novembre hi va ser el grup de 4t d’ESO i el dissabte 26 el grup de 1r i 2n d’ESO.  Es va 
recollir poc més d’una tona d’aliments que es repartiran a les famílies necessitades del poble. 
• Dissabte 3 de gener al matí un bon grup de joves d’Alcover participen al recés d’advent que organitza 
la Delegació diocesana de joventut a Poblet. Serà una bona ocasió per a la pregària i per a aprofundir 
en el sentit d’aquest temps fort de preparació pel Nadal. 

• Misses dels diumenges d’advent 
A les celebracions d’aquests quatre diumenges, amb els nens i 
nenes de la catequesi anirem descobrint diferents aspectes de la 
Paraula de Déu que hem posat al centre en el primer diumenge. 

   



* Confessions: també hi haurà un mossèn disponible a Alcover el dissabte 24 de desembre, de 10 a 12h.  
I a l’església de sant Antoni de Valls, dimecres 21 de desembre al matí, a partir de les 10h. 

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 

 

Diumenge 4.– Anton Ramon Fons. 
Dia 8.– Família Camps Marcelino. 
Dia 10.– (ermita) Família tot demanant 
una gràcia. 
Diumenge 11.– Francisco Magrané        

Benach. 
Dia 13.– Maria Ribés. 
Dia 17.– Ramon Altès.  
Diumenge 18.– Valentín Martínez García. 
Dia 19.– Família Figueras Jové.  
Dia 23.– Paquita Gomis Agràs. 
Dia 24.– Tomàs Antonio Escoté. 
Nadal.– Pro populo. 
Dia 26.– Josep Maria Barberà. 
Dia 28.– Josep Maria Girona. 
Dia 29.– Antonio Solé i família. 
Dia 30.– Antonio Muñoz Sánchez i        

Antonio Muñoz García. 

Celebracions del temps de Nadal 

 

Demografia parroquial  
 

Baptismes 

• Alcover: 26 de novembre, Lucas Fontelles Claver. 
 

Benvingut a la família cristiana 
 

Exèquies  
• La Riba: 11 de novembre, Pilar Pascual Pueyo. 

• Alcover: 15 de novembre, Rafael Gutiérrez Olivera. 21 
de novembre, Dolors Altés Bové. 28 de novembre, Lluï-
sa Clavé Torrell i Joan Tombas Torrell. 

• Picamoixons: 27 de novembre, Joana Huguet Odena . 
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

  Alcover La Riba Picamoixons La Masó El Milà Fontscaldes 

Nadal 23h. (gall) 
i 11.45h. (dia) 

19.30h. 
(vigília) 

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

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

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

-  (No n’hi ha  
aquests dimarts) 

 - -  

Cap d’Any 19h (vigília) 
i 11.45h. 

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

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

Celebracions 

penitencials * 

Dimarts 20, 
19h. 

Dimecres 21, 
18.30h. 

Dimecres 21, 
19.30h. 

Dimarts 20, 
17h. 

 - -  

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

 

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

• Recollida de roba: Tots els dimarts, de 17 a 19h. 
 

• Despatx d’acollida: 1r i 3r dimarts de mes, de 17 a 19h. 
 

Recollida de donatius durant el Nadal: 
A totes les parròquies hi haurà sobres o una bústia especí-
fica per a dipositar els diners que es destinaran als projec-
tes 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. 

Tancat del  

23 de desembre  

al 9 de gener 

     Formació de voluntariat de Càritas  
     del 22 de          novembre 


