
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 30                     Febrer 2017 

 

En un cop d’ull...  
Les benediccions de 
mascotes i animals. 
Després de La Masó, 
Picamoixons i La Ri-
ba, el diumenge 5 de 
febrer serà el torn 
d’Alcover coincidint 
amb la festa dels 
tres Tombs. 

La joia de l’amor 
 

Aviat farà un any que el Papa Francesc va publicar la seva exhortació “La 
joia de l’amor” (Amoris laetitia) en que aprofundia sobre el tema de la famí-
lia i de la vivència del matrimoni en el nostre context actual. És un docu-
ment ple de matisos interessants, que ha tingut moltes repercussions i que 
no es pot resumir amb uns pocs eslògans.  
Com a parròquies ens pot servir per reflexionar sobre la nostra pròpia reali-
tat, preguntant-nos si les famílies hi poden trobar un àmbit de maduració 
de la fe, d’aprofundiment en la vocació de vida conjugal. I si els joves poden 
veure en les nostres comunitats testimonis joiosos de vida matrimonial.    
Tota una invitació a pensar-hi serenament. Podeu trobar el text de l’Amoris 
laetitia fàcilment a internet. Aquí us en deixem unes frases: 
 

Com a cristians no podem renunciar a proposar el matrimoni per tal de no con-
tradir la sensibilitat actual, per estar a la moda, o per sentiments d'inferioritat 
davant del daltabaix moral i humà. Estaríem privant el món dels valors que po-
dem i hem d'aportar. És veritat que no té sentit quedar-nos en una denúncia re-
tòrica dels mals actuals, com si amb això poguéssim canviar alguna cosa. Tampoc 
no serveix pretendre imposar normes per la força de l'autoritat. Ens cal un esforç 
més responsable i generós, que consisteix a presentar les raons i les motivacions 
per optar pel matrimoni i la família, de manera que les persones estiguin millor 
disposades a respondre a la gràcia que Déu els ofereix. Al mateix temps hem de 
ser humils i realistes, per reconèixer que de vegades la nostra manera de presen-
tar les conviccions cristianes, i la forma de tractar les persones, han ajudat a pro-
vocar allò que avui lamentem, per la qual cosa ens correspon una saludable reac-
ció d'autocrítica (n. 35).  



Tema destacat 

Alcover 
•  Festa del col·lectiu de dones 

Diumenge 5 de febrer, coincidint amb el dia de la 
màrtir santa Àgueda, les associades es faran pre-
sents a la missa de 3/4 de 12 per encomanar tota 
la tasca que porten a terme al Col·lectiu de dones. 
 

• Tres tombs i benedicció d’animals  
El mateix diumenge 5 de febrer hi haurà la popu-
lar festa dels 3 tombs. Aprofitant l’avinentesa du-
rant la missa es beneiran les mascotes “que es 
porten bé” i, en sortir de l’església, es beneiran 
les cavalleries i tots els animals més moguts que 
es vulguin dur. 
 

• Pastoral de la salut  
Dimarts 15 de febrer a 2/4 de 8 del vespre, reunió 
a l’abadia per a fer un plantejament inicial. 
 

• Comissió pro ermita del Remei  
Dimarts 14 de febrer a 2/4 de 9 del vespre a l’aba-
dia. Un cop acabada la primera fase de les inter-
vencions, es començarà a plantejar la segona. 

 

• Consell parroquial  
Dimecres 22 de febrer a les 8 del vespre a l’abadia 

De tot una mica 

12 de febrer, col·lecta especial 
 

El diumenge 12 de febrer, l’Església 
celebra la Campanya contra la fam. 
Mans Unides és la ONG per al 
desenvolupament, de voluntaris, 
catòlica i seglar que des de 1960 
lluita contra la pobresa i les seves 
causes arreu del món.  
La campanya d’enguany ens convi-
da a reflexionar sobre el problema 
del malbaratament dels aliments. 
Per això es proposa que les perso-
nes que vulguin facin dejuni volun-
tari el divendres 10 de febrer i 
aportin alguns recursos per als pro-
jectes de desenvolupament.  
El diumenge 12 de febrer les col·lectes de totes 
les parròquies es destinaran per aquesta finalitat.   

La Masó i Fontscaldes 
 

•  Substitució de la megafonia 
A les dues parròquies ha quedat del tot obsoleta 
la megafonia de l’església. A Fontscaldes no se 
sent bé i, a La Masó, hi ha dies que deixa de funci-
onar o emet xiulets molestos. El desgast d’uns 
equips tant antics exigeix canviar tota la ins-
tal·lació. Estem a l’espera de pressupostos i espe-
rem poder-ho estrenar abans de Setmana Santa.   

 

La Riba  
• El salm responsorial 

Després de fer la prova durant l’advent es va acor-
dar preparar uns llibrets per tal que tothom pugui 
llegir i pregar el salm de la missa dominical.  
 

• Catequistes i Consell parroquial  
Uns i altres es reuniran el dimecres 8 de febrer a 
partir de 2/4 de 7 de la tarda a l’abadia. 

 

Picamoixons  
• Catequistes i Consell parroquial 

Uns i altres es reuniran el dijous 9 de febrer a par-
tir d’1 /4 de 8 de la tarda a l’abadia. 

Berenar de la fam a Alcover 
 

Novament tindrem el “Berenar de 
la fam” organitzat pel grup de 
postconfirmació, el dissabte 18 de 

febrer a 2/4 de 6 de la tarda a l’a-
badia. Ens hi acompanyarà Maria 
Antònia Jané, voluntària de Mans 
Unides. Després, a la missa de les 
19h., podrem continuar pregant 
per les Esglésies de missions. 
El preu del tiquet és simbòlic (3€) i 
es podrà adquirir en diferents es-
tabliments del poble. Tothom pot 
participar en aquest senzill bere-
nar de sensibilització i solidaritat. 
Us hi esperem, no hi falteu! 

 

A Picamoixons i a La Riba mirarem si també po-
dem repetir alguna iniciativa d’aquest tipus. 

Campanya contra la fam a benefici de Mans Unides 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Catequesi d’infants 
• Cafè de pares i mares a Alcover 
Els familiars dels nens i nenes de la catequesi són convi-
dats a compartir una estona de diàleg tot prenent cafè 
mentre els petits fan catequesi. Serà el dilluns 6 i el dime-
cres 8 de febrer a l’abadia d’Alcover.  
 

• Reunió de pares i mares 
A Alcover els pares i mares dels infants de la catequesi 
dels dilluns tindran reunió el 27 de febrer a les 8 del vespre 
a l’abadia. 
A La Riba, Picamoixons i La Masó contactarem directa-
ment amb les famílies per tal de posar-nos d’acord en dife-
rents aspectes del curs i de les celebracions previstes. 
 

• Missa familiar d’inici de la quaresma. 
A totes les parròquies on hi ha catequesi el diumenge 5 de 
març destacarem l’inici del temps de quaresma amb una 
missa de caire més familiar. 
 

Anem a veure una Passió 
Amb els diversos consells parroquials estem acabant de 
madurar la idea d’anar a veure una representació de la 
Passió just abans de Setmana Santa. Possiblement serà el 
diumenge 2 d’abril. Està obert a tothom i hi convidarem 
especialment les famílies de la catequesi. 
Us informarem del lloc, l’horari, el preu i de tots els detalls 
però, de moment, comenceu a tenir-ho present! 

Economia 

• Resums econòmics 
Aquests dies s’estan tancant els comptes del 2016 
de totes les parròquies. 
A La Riba, La Masó, Fontscaldes i El Milà es penja-
ran a les cartelleres de les esglésies. 
A Alcover i Picamoixons s’inclouran en un suple-
ment del Ressò parroquial del mes de març.     
 

• Fontscaldes  
Rifa d’un lot de productes per Nadal: 607€. 

Pastoral dels baptismes  
Ja fa 3 anys que, en nom de les parròquies, unes voluntà-
ries s’ocupen d’enviar cada any una felicitació a les famíli-
es en l’aniversari del bateig del seu fill/a. A més s’hi adjun-
ta un fulletó amb uns suggeriments pedagògics per a aju-
dar a cultivar la fe en família. Es reuniran a l’abadia d’Alco-
ver el dia 2 de febrer a les 17h. per parlar d’aquest servei.  

Grups de Jesús:  

trobades al febrer 
 

Són grups d’adults per a aprofundir en 
l’evangeli d’una manera molt oberta i 
encarnada en la nostra realitat actual. 
Qui vulgui provar-ho de primera mà s’hi 
pot fer present amb tota llibertat. 
 

Alcover: dimarts 7 i 21 de febrer a les 16h 
o les 20h. a l’abadia.  
 

La Riba: dissabte 25 de febrer a les 16h. a 
l’abadia. 
 

Picamoixons: dissabte 25 de febrer a les 
17.15h. a l’abadia.  
 

La Masó: dimarts 14 de febrer a les 
17.30h. a la sagristia.   
 

Ho vols reflexionar també tu? 
 

Aquest mes seguim amb l’episodi del cec 
de Jericó de Mc 10, 46-52. Ens pregunta-
rem, per exemple:  
 

- Com veiem els cristians de les nostres 
parròquies? “cecs” de fe apagada, que 
no sabem mirar la vida com Jesús?  
 

- La gent copsa el missatge de l’Església 
com a coratge que convida a viure amb 
dignitat i esperança? 

• Dimecres de cendra  
El dia 1 de març començarà el temps de quaresma. 
Aquell dia es farà la imposició de la cendra, signe 
de conversió, en les següents celebracions: 
 

Alcover: A 3/4 de 5, celebració de la Paraula amb 
els infants i tothom qui ho vulgui. A les 7, Missa. 
 

Picamoixons: A 2/4 de 8 del vespre, Missa. 
 

La Riba: A 2/4 de 6 de la tarda, Missa. 
 

La Masó: A les 6 de la tarda, Missa.  

Festes litúrgiques 

 



Intencions de pregària  
en les misses del febrer a Alcover 

 

Dia 2.– Mn. Josep Blas. 
Dia 3.– Joan Altès i família.  
Dia 4.– Tomàs i Pepita. 
Diumenge 5.– Difuntes col·lectiu de dones. 
Dia 9.– Família Giné Magrané. 
Dia 11.– (ermita) Acció de gràcies d’una família. 
  (parròquia) Agustí i Tecla.  
Diumenge 12.– Mariano i Maria Teresa. 
Dia 13.– Pau i Maria Teresa.  
Dia 16.– Joan.  
Dia 18.– Família Roca Girona. 
Diumenge 19.– Joan Girona Cardó. 
Dia 23.– Maria Teresa Pàmies. 
Dia 24.– Família Figueras Jové. 
Diumenge 26.– Pro populo. 
Dia 28.– 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. 

 

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

 Finestral de la solidaritat 

 

Demografia parroquial 
 

Baptismes 
• Alcover: 8 de gener, Iker Sánchez Borrego.  
• La Masó: 8 de gener, Natàlia Benet Rodríguez. 
• La Riba: 28 de gener, Nin Pesquero Ripoll. 
 

Benvinguts a la família cristiana 
 

Exèquies  
• Alcover: 1 de gener, Maria Civit Hilari. 2 de gener, 

Saturnino García Olivera. 4 de gener, Maria Teresa 
Alumà Cortiella. 7 de gener, Maria Cabrera Fernán-
dez. 9 de gener, Maria Dolors Dolcet Girona. 10 de 
gener, Remei Rimbau Vidal. 18 de gener, Josep Ca-
talà Ferrer. 21 de gener, Josep Sagarra Climent. 30 
de gener, Maria Fons Fortunat.   

• Fontscaldes: 3 de gener, Guillermina Garcia Frdez. 
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

 

 

Voluntariat per Filigrana 
 

El bon funcionament del rober Filigrana reque-
reix que hi hagi un bon grup de persones que 
s’ocupin de classificar, endreçar i etiquetar la 
roba i tenir-ho tot a punt. Per altra part cal que 
puguin atendre com cal totes les persones que 
vinguin en aquesta botiga de segona mà. 
Per això sempre estan obertes les portes per 
aquelles persones que vulguin fer un volunta-
riat a Càritas. Tanmateix, per al bon treball d’e-
quip, es demana que pugui ser un compromís 
amb una constància d’un parell de cops al 
mes, les tardes que s’acordin i corresponguin. 
També convé que els nous voluntaris facin un 
curset bàsic de tres sessions per a entendre el 
model d’actuació de Càritas, els drets i deures 
de la persona voluntària i l’organització dels 
serveis. Tindrà lloc els dies 2, 16 i 30 de març, 
durant una hora i mitja de la tarda. 
Animem les persones que puguin plantejar-se 
fer un voluntariat que preguntin amb més de-
tall a algun membre de l’equip de Càritas, sen-
se cap compromís. No us quedeu amb dubtes 
si esteu pensant en donar un cop de mà! 

Necessitem estris de cuina 
Si teniu plats, gots, tasses, cassoles... en bon estat i 
que no necessiteu els podeu portar al local del carrer 
del Rec. També poden fer molt servei llums o petits 
electrodomèstics en bon estat i que funcionin perfec-
tament. Moltes gràcies!   

 

Rebaixes al rober Filigrana  
Durant tot el mes de febrer a Filigrana hi haurà pro-
mocions de 2X1 en molts articles! Recordeu que 
aquest projecte és obert a tothom i ofereix productes 
reutilitzats en bon estat per un preu mòdic. 

 

Resultat campanya de Nadal 
Durant les festes de Nadal a les nostres parròquies 
s’han recollit 605€ per a Càritas parroquial. 
D’altra banda s’han aplegat aliments que s’han desti-
nat a Càritas arxiprestal de l’Alt Camp i també a la dis-
tribució d’Alcover; i articles de material escolar (uns 
130) per a Càritas parroquial. Gràcies a tothom per la 
vostra col·laboració. 

? 


