
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 29                      Gener 2017 

Anunci de les festes de l’any 
que tradicionalment es proclama en la solemnitat de l’Epifania 

 

La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem i es continuarà manifestant 
entre nosaltres, fins el dia del seu retorn gloriós.  
Per això us anunciem amb goig, germans i germanes, que, així com ens 
hem alegrat en aquestes festes del Nadal de nostre Senyor Jesucrist, ens 
alegrarem també en la gran celebració pasqual de la Resurrecció del nos-
tre Salvador. 
Així, doncs, tinguem present que aquest any l’exercitació de la Quaresma 
que ens prepara per a les festes pasquals començarà el dia 1 de març, di-
mecres de Cendra, i del 14 al 16 d’abril celebrarem amb fe el Tridu Pasqual 
de la mort, sepultura i resurrecció del Senyor Jesús. El dia 16 d’abril serà la 
Pasqua, la festa més gran de l’any. I al cap de cinquanta dies, com a culmi-
nació de la cinquantena pasqual, el diumenge 4 de juny, celebrarem la so-
lemnitat de la Pentecosta, el do que Jesús ressuscitat fa a la seva Església: 
el seu Esperit Sant. 
Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia, commemorant la 
Pasqua del Senyor, i venerarem també la memòria de la Mare de Déu en 
els seves festes, i la de tants germans sants i santes que ens acompanyen 
en el nostre camí.  
Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu.  
I ja al final de l’any, el dia 3 de desembre, iniciarem un nou any litúrgic amb 
la celebració del diumenge primer de l’Advent de nostre Senyor Jesucrist. 
A ell tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. 

 

En un cop d’ull...  
El dia de Nadal vam destacar el 
que diu sant Joan al pròleg de 
l’evangeli: “el qui és la Paraula 
s’ha encarnat i ha habitat entre 
nosaltres”. Per això, al costat de 
la imatge del nen Jesús hi hem 
entronitzat el llibre de la Paraula 
de Déu, per fer visible que Jesús 
és la Paraula definitiva que Déu 
adreça a la humanitat.  



Ressons del Nadal 

Alcover 
• Taller de decoració nadalenca per a infants i 
adults a l’abadia abans de la missa del quart diu-
menge d’advent (1). 
• Sortida del grup de postconfirmació el 27 i 28 
de desembre a Lilla (2). 
• Missa amb els residents de la Mimosa i cantada 
de nadales amb el cor parroquial, el passat 22 de 
desembre (3). 
• Pessebre vivent dels infants de la catequesi a 
l’església, el diumenge 1 de gener a la tarda (4). 

La Masó 
Els nens i nenes de la catequesi van preparar el 
pessebre de la parròquia.  
La vigília de Reis hi haurà la rebuda de les majes-
tats d’Orient a l’església. 
 

Picamoixons 
El 16 del desembre a la tarda i en acabar la missa 
del dia de Nadal hi va haver la bonica cantada de 
nadales dels nens i nenes de la catequesi (6). 

Fontscaldes i El Milà 
Les celebracions del Nadal s’han desenvolupat 
com de costum.  
A Fontscaldes els Reis Mags també arribaran a l’es-
glésia, com cada any. 

2 

3 
2 

4 

1 

La Riba 
El dia de sant Nicolau, la parròquia va organitzar 
novament la festa que va culminar amb l’elecció 
del bisbetó i la celebració de l’eucaristia (5). 
A la missa de la vigília de Nadal enguany vam aca-
bar fent cagar el tió. 
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Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Alcover 
•  Festa de la Sagrada Família 

Enguany aquesta festa va caure el divendres 30 
de desembre. Per tal de donar-li més relleu, a la 
missa del diumenge 8 de gener tindrem a l’esglé-
sia totes les capelletes de la Sagrada Família que 
visiten les cases del poble i pregarem per totes les 
famílies d’Alcover. Enguany, com a novetat, assig-
narem el nom d’un lloc bíblic a cadascuna de les 
capelletes per distingir-les. També farem arribar 
un detallet simbòlic a cada família que rep la cape-
lleta per convidar-los a pregar.  
Animem d’altres persones que vulguin rebre la 
capelleta! Comuniqueu-ho a la parròquia o poseu-
vos en contacte amb una zeladora. 
 

• Neteja general de l’església  
Dimarts 17 de gener a partir de les 3 de la tarda. 
Tota ajuda és benvinguda! 

Economia 
• Reintegrament de la loteria 
Al número 72.903, que jugava la parròquia d’Alco-
ver, li correspon el reintegrament. El retorn de 
l’import es fa a l’administració de loteries de l’a-
vinguda de Reus d’Alcover. Les participacions que 
no es van a cobrar queden per a la parròquia.     
 

• Rifes de Nadal  
Alcover (pernil): 510€ 
 

La Riba (lot de productes): 435€ 
La rifa de La Riba no va tenir afortunat i es va lliu-
rar al menjador social “La taulada” de Valls. 
 

Fontscaldes (lot de productes): n’informarem. 

La Masó 
• Festa major de sant Sebastià  

La festa major d’hivern  del cap de setmana del 21 
i 22 de gener tindrà com a punt central l’ofici en 
honor al màrtir sant Sebastià del diumenge a 3/4 
de 12 del migdia. Que el seu patronatge ens ajudi  
a viure la fe amb determinació i coherència. 

Ho vols reflexionar també tu? 
 

Aquest mes aprofundim Mc 10, 46-52.  
Es tracta de la impactant trobada d’un 
cec anomenat Bartimeu amb Jesús. A 
partir d’aquí ens preguntarem, per 
exemple:  
 

El cec sap el que necessita; ja ho saps tu? 
 

Per què s’atura Jesús? Què és l’impor-
tant per a ell?  

Celebracions diverses 
 

• Benedicció d’animals 
Pels volts de sant Antoni, diu la tradició que es 
porten a beneir les mascotes o altres animals: 
 

La Masó: Diumenge 15 de gener, en acabar la mis-
sa de 2/4 d’11. 
 

La Riba: Diumenge 22 de gener, en acabar la mis-
sa de la 1. 
 

Picamoixons: Dissabte 21 de gener, a 1/4 de 7 de 
la tarda, abans de la missa de 2/4 de 7. 
 

Alcover: al febrer hi haurà els tres tombs, amb la 
participació de molts carros. La benedicció serà 
després de la missa i es poden portar els animals. 
En altres llocs es pot demanar directament. 
  

• La Candelera i sant Blai 
Alcover: 
Dijous 2 de febrer, festa de la Candelera, 19h. 
Divendres 3 de febrer, festa de sant Blai a les 19h. 
amb la benedicció de fruits i “blaiets”. Podreu 
adquirir els “blaiets” a la parròquia i al Fornet i 
una part de l’import serà en benefici de les obres. 
 

A la resta de parròquies: 
La benedicció de candeles i fruits serà el diumen-
ge 5 de febrer a les misses habituals. 

De tot una mica 

Grups de Jesús: trobada del gener 
 

Poc a poc van fent camí aquests grups d’adults per a apro-
fundir en l’evangeli d’una manera molt franca i encarnada 
en la nostra realitat actual. Qui vulgui provar-ho de primera 
mà s’hi pot fer present amb tota llibertat. 
 

Alcover: dimarts 17 de gener a les 16h o les 20h. a l’abadia.  
 

La Riba: dissabte 21 de gener a les 16h. a l’abadia. 
 

Picamoixons: dissabte 21 de gener a les 17.15h. a l’abadia.  
 

La Masó: dimarts 24 de gener a les 17.30h. a la sagristia.   



Intencions de pregària  
en les misses del gener a Alcover 

 

Dia 1.– Antonio Solé i família. 
Dia 4.– Josep Maria Pàmias. 
Dia 5.– (matí) Família Caparó Cavallé. 
Dia 6.– Gaspar Girona Valldosera. 
Dia 7.– Família Caparó Roca. 
Diumenge 8.– Carme Rovira. 
Dia 14.– Daniel i Gaietana.  
Diumenge 15.– Paquita Gomis Agràs.  
Dia 17.– Laura Figueras i família.  
Dia 21.– Família Puig. 
Diumenge 22.– Pro populo. 
Dia 23.– Maria Teresa Pàmies. 
Dia 28.– Ramon Busquets i Maria Dolors Rius. 
Diumenge 29.– Ramon i Maria Dolors. 
Dia 30.– Joan Altès i família. 
Dia 31.– Antonio Solé i família.  

 

Càritas parroquial 
 
 

• Rober filigrana: Dijous, de 5 a 2/4 de 8 del vespre.  
• Recollida de roba: Dimarts, de 5 a 7 de la tarda. 
• Despatx d’acollida: 1r i 3r dimarts de mes, de 5 a 7 de la tarda. 

 

Rebaixes al rober Filigrana  
Durant el gener i el febrer a Filigrana hi haurà promocions de 2X1 en 
molts articles! Recordeu que aquest projecte és obert a tothom i ofe-
reix productes reutilitzats en bon estat per un preu mòdic. 

Crides específiques 
- Material escolar: carteres, llibretes, estoigs, llapis, retoladors, etc.  
- Parament de la llar: mantes, cobrellits, llençols, tovalles, tovalloles... 
- Roba de criatura: especialment de 5 a 12 anys. 

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

 Demogafia parroquial 

 

Mes de desembre de 2016 
 

Exèquies  
• Alcover: 6 de desembre, Encarna Pérez Ortega, Àn-

gel Busquets Cesari. 13 de desembre, Maria Eugè-
nia Puig Marco. 23 de desembre, Ascensión Salano-
va Pérez. 28 de desembre, Francisco Magrané Mer-
cadé.  

• El Milà: 16 de desembre, Rosa García Camacho. 22 
de desembre, Maria Oriol Ferré. 

• La Masó: 1 de desembre, Francisco Domènech 
Tous. 12 de desembre, Míriam Batista Alsina. 26 de 
desembre, Josep Bové Martorell. 

 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

 Resum de  
l’any 2016  

Alcover La Riba Picamoixons La Masó El Milà Fontscaldes 
i Masmolets 

Baptismes 22 / 28 / 25 3 / 6 / 2 4 / 3 / 4 2 / 6 / 4 1 / 2 / 0 4 / 1 / 0 

1es Comunions 25 / 30 / 33 0 / 4 / 1 0 / 3 / 5 3 / 3 / 1 0 / 0 / 0 0 / 1 / 1 

Confirmacions 15 / 13 / 21 5 / 0 / 8 0 / 5 / 0 7 / 0 / 4 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 

Casaments 4 / 4 / 3 1 / 0 / 1 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 1 / 0 / 2 

Exèquies 29 / 44 / 33 6 / 7 / 4 8 / 7 / 8 4 / 2 / 8 0 / 0 / 4  1 / 2 / 2 

i comparativa 2014-15  2014/ 2015/ 2016 2014/ 2015/ 2016 2014/ 2015/ 2016 2014/ 2015/ 2016 2014/ 2015/ 2016 2014/ 2015/ 2016 

Canvis d’hora de missa 
 

Alcover: Dijous 5 de gener, mis-
sa de dia feiner a les 9 del matí 
(no hi haurà missa de vigília de 
Reis). 
 

Picamoixons: Dissabte 21 de 
gener, a 2/4 de 7 de la tarda (no 
n’hi haurà el diumenge 22). 
 

El Milà: Diumenge 22 de gener, 
a 2/4 d’11 del matí. 

———-— 

Ermita del Remei: missa cada 
segon dissabte de mes a les 10. 

| Mont-Ral, baptismes: 1        | Farena, baptismes: 1 

Intencions de misses per al 2017  
Recordeu: a Alcover cal concertar-les al despatx parro-
quial i, a la resta de parròquies, passant per la sagristia.  


