
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 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 32                        Abril 2017 

 

En un cop d’ull...  
el sopar i la convivència poste-
rior a la pregària arxiprestal de 
joves que vam acollir a Alcover 
el passat 10 de març. Va ser un 
vespre molt intens i compartit 
entre els nois i noies de quatre 
parròquies diferents. 

Cultivem el cor per a una nova sembrada 
 

Amb aquest lema hem anat avançant du-
rant el temps de quaresma. Els evangelis 
dels diumenges ens han ajudat molt a plan-
tejar-nos de quina manera podem 
“cultivar” el nostre interior per tal que es-
devingui una terra bona on pugui arrelar la 
bona nova de la resurrecció del Crist. 
 

Ara que ja som a les portes de la Setmana 
Santa ens preparem per viure la Vetlla pas-
qual. La nit santa del 15 d’abril celebrarem 
la més gran esperança: Jesús és viu! I ale-
grant-nos amb tants germans i germanes, 
reviurem el nostre baptisme, el moment en 
que va sembrar-se aquesta llavor de vida 
cristiana en el nostre cor.  
 

Cada any hem subratllat un signe baptismal durant la festa de pasqua: l’o-
lor del crisma (amb el romaní); el vestit blanc (amb l’ametller florit); el ciri 
encès (amb la flama que sura). Enguany remarcarem l’aigua, sinònim de 
vida per excel·lència. Ja veureu de quina manera ho fem. 
 

De moment, però, hem d’acabar de preparar el cor acompanyant Jesús en 
el camí de la Passió. Visquem amb intensitat aquests dies sants, busquem 
estones per a la pregària davant el monument o la creu. Deixem les rutines, 
no buidem de sentit profund les tradicions, no ens acontentem amb prepa-
ratius externs. Preparem el cor per a una nova sembrada, deixem-nos com-
moure al costat de Jesús. Només Ell pot donar nova vida als nostres cors!  

 



Tema destacat 

Fulls especials 
A cada parròquia hi ha disponible un suplement 
d’aquest Ressò parroquial amb els horaris propis 
d’aquests dies. També hi ha informacions particu-
lars per cada poble i la graella amb els horaris de 
tot arreu per si a algú li és impossible l’hora del 
seu poble. Feu-lo arribar a qui pugui interessar. 

 

Viacrucis de joves 
 de La Masó al Milà 

El dimarts sant, 11 d’abril, novament s’organitza 
aquest viacrucis nocturn que uneix dues esglési-
es del nostre arxiprestat. L’organitzen els joves 
de les parròquies i està obert a tothom. 
A les 9 del vespre estem convocats a l’església de 
La Masó per fer una breu pregària entorn de la 
creu que ens ajudi a aquietar l’esperit. Després 
sortirem fent les estacions del viacrucis, amb les 
reflexions que hauran preparat els joves. Final-
ment arribarem a l’església del Milà on adorarem 
la creu i ens acomiadarem amb un petit refresc.   

Remarques de Setmana Santa 

Durant aquestes set setmanes -50 dies de Pasqua, 
des de la florida fins a la granada- els cants i la músi-
ca de la boca i dels instruments ressonen en el cor. 
De manera significativa es compleixen les recomana-
cions de Pau: Digueu tots junts salms, himnes i càn-
tics de l’Esperit, cantant al Senyor i lloant-lo en el 
vostre cor (Ef 5,19). (De la presentació de Mn. J. Bofarull) 

 

Programa del diumenge 30 d’abril 
10.30h. Acollida al pati de l’ajuntament de Santes 
Creus i esmorzar. 
11h. Gran concert a l’església del monestir: “la influ-
ència del cant gregorià dins la polifonia” amb dos 
cors de nivell. Es faran aportacions pedagògiques 
sobre el cant i la música en la litúrgia. 
14h. Dinar a la sala polivalent del Pont d’Armente-
ra. Sobretaula. 
17h. A l’església, presentació del retaule barroc de 
santa Maria Magdalena. 
18h. Missa dominical i comiat. 
 

Inscripcions: fins el dilluns 24 d’abril 
 A cada parròquia. O a la Llibreria Jordi d’Alcover. 
 Preu: 20€ (infantils: 11€). Inclou el concert i el dinar. 

Pas del sant Sepulcre 
La confraria de La Sang d’Alcover ha fet 

una renovació integral del carro i l’urna del sant 
Sepulcre, per tal de donar major dignitat a aquest 
pas de Setmana Santa. Se’n farà la benedicció el 
diumenge de Rams a les 13h. davant l’església nova. 

 

Confessions 
Recordeu que, a més de les celebracions penitenci-
als de cada parròquia, hi haurà un mossèn per 
atendre confessions de 10 a 12 del matí: dimecres 
sant a sant Antoni de Valls i dijous sant a Alcover. 

 

Rifa d’una mona 
Després de la missa del diumenge de Pasqua, a Al-
cover es rifarà una magnífica mona, gentilesa de 
casa El Fornet. Les tires estan disponibles durant 
tots aquests dies a 1€. Gràcies per la col·laboració! 
 

Cantada de caramelles 
Felicitem l’associació EMMA cultura per la recupe-
ració de les caramelles d’Alcover el dia de Pasqua. 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Grups de Jesús:  
trobades a l’abril 

 
 

Alcover: dimarts 4, a les 16 o 20.30h.  
 

La Riba: dissabte 29, a les 16h.   
 

La Masó: dimarts 25, a les 18.30h.  
Tothom hi és convidat! 

 

Ho vols reflexionar també tu? 
Aquest mes ens centrarem en el que 
Jesús diu a Lc 11, 9-13: 
 

- Què pensen de la pregària fins i tot 
els cristians? 
- He descobert que necessito dema-
nar a Jesús el seu Esperit Sant? 
- Se’ns ha ocorregut mai pregar al 
costat d’una persona que ha vingut 
a desfogar-se amb nosaltres, que es 
troba deprimida, cansada, abatu-
da...? 

Adolescents i joves 
• Trobada diocesana de 
joves  

Un grupet de les nostres 
parròquies (foto) va partici-
par a la trobada del passat 
18 de març a Riudoms. El 
moment més emotiu va ser 
l’acollida de la creu de l’illa 
de Lampedusa, feta amb 
fustes d’embarcacions d’im-
migrants naufragats. Una 

oportunitat per a reflexionar sobre  tantes realitats i, alhora, 
per a viure un dia joiós de fe i amistat. 
 

• Reunió de pares i mares  
Volem començar a plantejar l’activitat d’estiu dels grups d’ado-
lescents i joves i també ens agradaria repassar alguns aspectes 
del curs. Per això convocarem els pares i mares de la postcon-
firmació a una reunió el vespre del divendres 7 d’abril. 

De tot una mica 
 

Nova megafonia 
 A La Masó i Fontscaldes estan d’es-

trena de la nova megafonia. La millora és evident 
i absolutament necessària. Que serveixi per facili-
tar la vivència de les celebracions d’aquests dies 
sants. Les col·lectes dels diumenges de Rams i de 
Pasqua seran especials per pagar-ho. Moltes grà-
cies per la vostra generositat!  

 

Venda de plantes i flors 
A La Riba es farà la tradicional parada de 

plantes i flors el matí del dissabte 8 d’abril a la pla-
ça. Els beneficis seran per al retorn del crèdit de 
les obres de l’església. Us hi esperem!  

Patrons de Catalunya 
• Sant Jordi: 
Com que s’escau en diumenge, en farem memòria 
a totes les misses. També es poden portar les ro-
ses per beneir-les durant l’ofertori. 
 

A Alcover, en acabar la missa dominical, a l’esglé-
sia mateix es farà la benedicció del nou gegant 
del poble! Serà un acte que continuarà amb una 
cercavila per donar-li la benvinguda. 
 

• Mare de Déu de Montserrat: 
El dijous 27 d’abril celebrarem la missa d’aquesta 
solemnitat: 10.30h. a  La Riba; 18h. a La Masó; 19h. 
a Picamoixons; 20 h. a Alcover. 

Excursió a l’ermita de la Mare de Déu del Remei d’Alcanar 

Durant tres anys volem visitar tres indrets on també es venera la Mare de Déu del Remei. Vol ser una 
manera d’anar preparant les festes desenals del 2019. Vam co-
mençar l’any passat pel lloc més simbòlic, el santuari del Remei 
de la plana d’Urgell. Enguany toca anar a Alcanar (Montsià). 
Serà el dilluns 1 de maig i visitarem la coneguda ermita i d’altres 
llocs d’interès de la zona.  
Aviat donarem a conèixer el programa detallat del dia i el preu. 
De moment us ho avancem per tal que us reserveu la data. 



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

 

Dia 1.– Família Roca Ramon. 
Diumenge 2.– Pro populo. 
Dia 4.– Roser Orpinell.  
Dia 8.– (ermita) Família Girona Casas i família 
Feliu Garcia. 
 (parròquia) Família Roca Salvador.  
Diumenge 9.– Joan i Maria. 
Dia 15.– Difunts de les confraries. 
Diumenge 16.– Pro populo. 
Dia 18.– Família Figueras Jové. 
Dia 19.– Joan Girona Tomàs. 
Dia 22.– Família Giné Magrané. 
Diumenge 23.– Anton i Rosa. 
Dia 24.– Amadeu Molné Casero. 
Dia 27.– Pere i Inès.  
Dia 28.– Antonio Solé i Família. 
Dia 29.– Ramon Altès Busquets. 
Dia 30.– Família García Solé. 

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 
 

Exèquies  
• Alcover: 8 de març, Joan Basora Caballé. 15 de 

març, Jordi Panisello Casanova. 28 de març, Roque 
Guillén Moreno.    

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 
 

Proclames matrimonials  
Preparen el seu matrimoni  

•  Mont-Ral: Jordi Artigues Estanguy i Mireia Puigi-
bert Puig  

 
 

Sopar de la fam a La Riba  
Es van recollir 434€ que es destinen als projec-
tes de la delegació de Tarragona de Mans Uni-
des. Cal agrair el testimoniatge del gmà. Josep 
Codina (foto) i la col·laboració de tanta gent. 
 

Berenar de la fam a Picamoixons 
Per diverses raons s’ha postposat fins el diu-
menge 7 de maig a la tarda. Podrem comptar 
amb el testimoniatge del treball de Mans Uni-
des en diferents projectes a l’Índia. Reserveu-
vos la tarda i us en donarem més detalls.  

 

 
 

 

 
 

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

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

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

Durant la Setmana Santa el local de Càritas parroquial 
restarà tancat. El rober Filigrana oferirà les peces de 
la nova temporada d’estiu a partir del 20 d’abril. És 
obert a tothom! 

c/del Rec 27. Alcover. 

Economia 
Col·lecta del dia del seminari: 
 

Alcover: 259,05€ 
La Riba: 126,50€ 
Picamoixons: 128,60€ 

La Masó: 72,50€ 
El Milà: 41€ 
Fontscaldes: 40€ 

Festa a l’ermita del Remei 
 

Les dones del Remei ja estan preparant la 
festa del segon diumenge de maig, dia 14. 

En aquests dies s’està reflexionant per tal que moltes 
més persones se sentin convidades a participar en 
qualsevol moment del dia: l’Eucaristia, el dinar de 
germanor, les variades activitats de la tarda... Us en 
donarem informació detallada!  
 

Per altra part, la comissió pro-ermita també està pen-
sant en alguna activitat pel dissabte 13 de maig a la 
tarda per tal de donar un nou impuls a la continuació 
de les millores que es volen fer a l’ermita.  


