
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 33                        Maig 2017 

 

En un cop d’ull...  
El nombrós grup de les parròquies en la visita a Cervera el 2 d’abril. Al matí 
vam assistir a la representació de la passió i, després de dinar, hi va haver 
la visita pel centre històric que va culminar a la monumental parròquia. 

Relativisme pràctic (?) 
 

El papa Francesc parla sovint del perill del “relativisme pràctic” dins de 
l’Església. Al seu document principal, Evangelii gaudium (n.80), el descriu 
d’aquesta manera:  

actuar com si Déu no existís,  

decidir com si els pobres no existissin,  

somiar com si els altres no existissin,  

treballar com si els qui no han rebut l’anunci no existissin.  
 

A la parròquia -que és la manifestació més pròxima de l’Església- ens cal 
sempre una mirada atenta per detectar en quins aspectes també ens hem 
encomanat d’aquest relativisme pràctic. Hem de reconèixer que funcionar 
amb aquest relativisme crea una barrera per a que la novetat de l’evangeli 
pugui brillar amb tota la seva força i és un obstacle per a que moltes perso-
nes s’acostin més a Jesús.  
 

Si ho volem dir en positiu podem fer així: pensem si personalment i comu-
nitària som orants (antídot de fer les coses oblidant-nos de Déu); misericor-
diosos (antídot de fer les coses oblidant-nos dels pobres); corresponsables 
(antídot de fer les coses oblidant-nos dels altres); i anunciadors (antídot 
de fer les coses oblidant-nos dels que no han rebut l’anunci de l’evangeli).  
 

Al consell parroquial anirem fent aquesta mirada que haurem d’aprofundir. 



Tema destacat 

El Milà 
• Festa major de sant Isidre  

Diumenge 14 de maig tindrà lloc l’ofici solemne de 
festa major en honor a sant Isidre a 3/4 de 12 del 
migdia. Que la intercessió del nostre sant patró 
ens concedeixi unes bones collites i ens ajudi a 
donar fruits de caritat sincera vers tothom.  

 

La Masó i Fontscaldes 
• Pagament de la nova megafonia 

A La Masó i Fontscaldes tothom coincideix que la 
nova megafonia ha estat una millora molt impor-
tant per aquestes parròquies. Ara, però, cal pagar 
el que queda pendent. Per això, s’ha acordat que 
les col·lectes del primer diumenge de mes seran 
especials i destinades a aquesta necessitat. A La 
Masó falten uns 2.800€ i a Fontscaldes uns 1.900€. 

De tot una mica 

Diumenge 14 de maig 
 

• A partir de les 10 del matí, servei de transport 
gratuït cap a l’ermita, gentilesa de l’ajuntament. 

• A la 1 del migdia, missa solemne a l’esplanada de 
l’ermita. Acompanyarà els cants el cor parroquial. 
Les famílies de la catequesi hi estan especialment 
convidades ja que els nens i nenes han elaborat 
una flor artística per oferir a la Mare de Déu. 

• A 2/4 de 3, dinar de germanor. Cal inscriure’s a 
llibreria Jordi o al despatx parroquial fins el dime-
cres 10 de maig (adults, 14€; infantil, 7€)  
[Menú: escalivada amb anxoves, pollastre rostit amb peres al 
vi i patata al caliu, gelat, aigua i vi. Infants: macarrons, bossa 
de patates, refresc i gelat]. 

• A la sobretaula hi haurà jocs per a la mainada.  

• A les 5 de la tarda, a l’interior de l’ermita, rosari, 
veneració de la Mare de Déu i pregària de bene-
dicció dels infants.  
Fem una crida especial a les famílies amb nens i 
nenes fins a l’edat de la comunió perquè hi partici-
pin. Hi haurà berenar pels petits.  

• En acabat, benedicció de les roses i repartició 
per a les senyores i per a portar als malalts (Qui 
vulgui donar roses dels seus horts, pot fer-ho el 
dissabte 13, de 3 a 5 de la tarda, a l’església nova). 

XVII Festa de maig a la Mare de Déu del Remei 

Dissabte 13 de maig 
 

• A les 10 del matí, missa a l’ermita del Remei. Pre-
garem molt especialment per les famílies i totes 
les persones que participaran en aquesta festa. 
 

• A les 6 de la tarda, concert d’alumnes i d’exa-
lumnes de l’EMMA. Posteriorment s’oferirà a tots 
els presents xocolata desfeta i coca.  
Es demanarà als assistents una col·laboració de 4€ 
que es destinarà a les millores que s’han previst 
fer a l’ermita. En concret, s’està treballant per 
substituir les finestres del cambril i de la sagristia, 
molt deteriorades pel pas del temps. També es 
poden comprar els tiquets de “fila 0” pel concert 
a llibreria Jordi i a l’Agrobotiga. 

 

Agraïm molt el treball de par-
ticulars i col·lectius que fan 
possible aquesta festa: 
Grup de les “Dones del Re-
mei”; Ajuntament d’Alcover; 
Escola municipal de música 
d’Alcover; Comissió pro-
ermita. I tantes persones que 
hi posen el seu granet de sor-
ra anònimament. 

Alcover 
• Consell de pastoral 

Dimecres 3 de maig a 2/4 de 9 del vespre. 
 

Picamoixons 
• Benedicció de roses per santa Rita 

Serà a la missa de diumenge 21. Santa Rita es re-
presenta amb roses perquè el seu espòs li prohi-
bia ajudar els pobres; un dia que els portava pa 
amagat ell la va trobar i va mirar què duia: els 
pans s'havien tornat roses i no pogué acusar-la.   
 

• Consell parroquial 
Dimarts 30 de maig a 2/4 de 8 del vespre. 

 

La Riba 
• Consell parroquial 

Dimecres 31 de maig a les 8 del vespre a l’abadia. 

 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Grups de Jesús:  
trobades al maig 

 
 

Alcover: dimarts 16, a les 20.30h.  
 

La Riba: dissabte 27, a les 16h.   
 

La Masó: dimarts 23, a les 18.30h.  
Tothom hi és convidat! 

 

Ho vols reflexionar també tu? 
Aquest mes ens centrarem en el que 
Jesús diu a Mt 11, 25-30: 
 

- Em resulta un pes la religió i la mo-
ral tal com es viuen entre nosaltres? 
- Coneixem al nostre entorn perso-
nes que viuen aclaparades, afeixuga-
des, al límit de la depressió? 
- Suggereix petits gestos i compro-
misos que podem fer per introduir a 
la societat més pau, descans i calma 
interior... 

Primeres Comunions  
Durant aquests propers diumenges, una colla de nens i nenes 
de les diverses parròquies rebran per primera vegada l’Eucaris-
tia. No es tracta d’una festa privada sinó que tota la comunitat 
volem pregar, acollir i acompanyar les famílies per tal que sigui 
una celebració plena de fe i d’estimació. 
• Picamoixons: diumenge 14 de maig a 2/4 de 12 del migdia. 
• Alcover: diumenges 21 i 28 de maig a 3/4 de 12 del migdia. 
• La Masó: diumenge 11 de juny a 3/4 de 12 del migdia. 
• La Riba: diumenge 18 de juny a 2/4 d’1 del migdia. 
 

Reunió de pares i mares  
• La Masó: dissabte 6 de maig a 2/4 de 12 del matí a l’església. 
 

Viacrucis arxiprestal de joves  

Dimarts sant a la nit el viacrucis de joves de l’Alt Camp va unir 
les esglésies de La Masó i el Milà. Va ser una experiència molt 
bonica de recolliment, pregària i reflexió. A la foto (1), la pre-
gària abans de sortir a la parròquia de La Masó. 
 

Trobada d’infants grans de l’arxiprestat  
El dissabte 1 d’abril una quarantena d’infants grans de les par-
ròquies de l’Alt Camp van compartir a La Riba la seva trobada 
anual (foto 2), ambientada en textos de l’Èxode. El pas del Mar 
Roig (riu Brugent) i la missa familiar van ser moments clau. 

Resultats d’iniciatives diverses 
• La Riba:  
Venda de plantes i flors: 596€ 

• Alcover: 
Rifa de la mona de pasqua, gentilesa de 
 casa Fornet: 312€ 
Loteria de Nadal: 
 Donatiu: 1.298€ 
 Premiat i no cobrat: 4.082,60€ 

Economia 

1 

2 



Intencions de pregària  
en les misses del maig a Alcover 

 

Dia 1.– Difunts devots de la Mare de Déu del 
 Remei. 
Dia 2.– Ramon Pere Bonet. 
Dia 4.– Família Isern Isern. 
Dia 5.– Josep i Maria. 
Dia 6.– Roser Blas. 
Diumenge 7.– Joan i Rosa. 
Dia 8.– Felip i Pau. 
Dia 11.– Família Segovia Baco.  
Dia 12.– Josep Barberà. 
Dia 13.– (ermita) M. Lluïsa i Rosa Torrell Agràs. 
  (parròquia) Maria Lluïsa i Josep.  
Diumenge 14.– Pro populo. 
Dia 15.– Joan i Teresa. 
Dia 18.– Carlos Martí i Guillem Martí. 
Dia 19.– Tomàs Antonio Escuté. 
Dia 20.– Ramon Altès Busquets. 
Diumenge 21.– Joan Martí. 
Dia 24.– Família Figueras Jové. 
Dia 26.– Família Molné Casero. 
Dia 27.– Pere i Inès. 
Diumenge 28.– Maria Dolores Torrente Pérez 

 i Miguel Martínez Pérez.  
Dia 30.– Antonio Solé i Família. 

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: 22 d’abril, Yulen Villarejo Martínez. 29 d’a-

bril, Èlia Sánchez De Juan, Ona Sánchez De Juan. 
• La Masó: 22 d’abril, Lluc Martí Banús. 

Benvinguts/des a la família cristiana  
  

Proclames matrimonials  
Preparen el seu matrimoni  

• Alcover: Joan Figueras Fernández i Bàrbara Fran-
cesch Batista. Josep Banús Rovira i Míriam Ferran 
Garcia.  

 

Noces d’or  
• La Riba: 7 de maig, Arcadi Lladó Gaya i Angelina 

Penas Grau.    

Que el Senyor continuï beneint el vostre amor 
 

Exèquies  
• Alcover: 14 de febrer, Antonina Fuertes Ferrer. 10 

d’abril, Josep Maria Barberà Girona. 11 d’abril, Jau-
me Ramon Maideu. 19 d’abril, Salomó Besora Fort. 
21 d’abril, Josefina Masdeu Rosa. 25 d’abril, Francis-
ca Gistau Ral. 26 d’abril, Nativitat Ferrando Fuguet. 

• La Riba: 17 d’abril, Maria Cruz Soler Lluch.     

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Berenar de la fam a Picamoixons 
Tal com vam avançar serà el diumenge 7 de maig a les 
6 de la tarda al local social. Comptarem amb el testi-
moni de la voluntària de Mans Unides M. Antònia Ja-
né, sobre tres projectes a l’Índia. Es demana un dona-
tiu de 4€ als adults. Els infants de catequesi amb les 
seves famílies prepararan el berenar. Us hi esperem!   

 

 
 

 

 
 

• 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: 
Primer i tercer dimarts de mes, de 17 a 19h. 

 c/del Rec 27. Alcover. 

Confirmacions també d’adults  

La confirmació és el sagrament de la madure-
sa cristiana, que dóna el do del Sant Esperit i 
que culmina la iniciació cristiana. Per tant, és 
lògic que es demani que l’hagin rebut les per-
sones que volen fer un pas de responsabilitat i 
maduresa, com ara contreure matrimoni o fer 
de padrí/ina de baptisme. 
Si Déu vol, el dissabte 10 de juny el sr. Arque-
bisbe administrarà el sagrament de la confr-
mació a Alcover. Existeix la possibilitat que 
persones adultes també rebin aquest sagra-
ment si fan una preparació pertinent i perso-
nalitzada.  
Mn. Miquel és qui ho coor-
dina i a qui cal adreçar-se 
directament si hi ha algu-
na persona adulta intere-
sada. Feu córrer la veu.  

 


