
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 34                        Juny 2017 

Els qui sembraven amb llàgrimes aIs ulls 

criden de goig a la sembra...  
 

El salm 126 diu:  
Renova la nostra vida, Senyor, com l'aigua renova l'estepa del Nègueb.  

Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls criden de goig a la sega.  

Sortien a sembrar tot plorant, carregats amb la llavor;  

i tornen cantant d'alegria, duent a coll les seves garbes. 
 

El mes de juny és el temps de la sega. Per això, quan s’arriba a final de curs 
o al final d’una etapa, és bon moment per aturar-se i repassar amb el cor 
allò que hem anat vivint. Si sabem fer una mirada de fe, reconeixerem que 
és el Senyor qui “renova la nostra vida” i sabrem donar-li gràcies. Malgrat 
els nostres esforços, que a vegades comporten desil·lusions o desencerts, 
en el fons és el bon Déu que fa créixer la sembrada.  
Durant el cicle de quaresma i pasqua hem anat fen visible que cal que nos-
altres esdevinguem terra bona, que treballem el nostre cor per a que hi 
pugui arrelar la llavor de la fe, l’esperança i l’amor. Ara, amb la festa de 
Pentecosta i en acabar el curs, recollim els fruits. Potser no són els que 
preveiem, segur que no són cridaners ni ostentosos. Però com que són 
obra de la delicadesa de Déu que treballa en nosaltres de ben segur que 
són preciosos i bons per a cadascú i per als qui tenim al voltant. 

 

En un cop d’ull...  
El grup de les parròquies a la sortida del dia 1 de maig a l’ermita de la Mare 

   de Déu del Remei d’Alcanar. 



Festes d’aquests dies 

Confirmacions i enviament missioner 
 

El dissabte 10 de juny, el Sr. Arquebisbe confirma-
rà a Alcover un grup de nois i noies que s’han anat 
preparant per a rebre aquest sagrament de la ma-
duresa cristiana. Serà a la missa de les 8 del ves-
pre i hi és convidada tota la comunitat cristiana. 
 

Aprofitant la seva visita, el Sr. Arquebisbe farà 
també l’acte simbòlic d’enviament missioner del 
seminarista Adrià Fernández. L’Adrià anirà aquest 
estiu a fer una experiència missionera a Honduras, 
a la diòcesi de Trujillo, per conèixer diferents reali-
tats eclesials d’aquesta Església centreamericana. 
El bisbe de Trujillo, Mons. Lluís Solé Fa, és un mis-
sioner tarragoní i habitualment acull joves del nos-
tre arquebisbat per tal que puguin fer experiència 
profunda de vivència eclesial i missionera. Desit-
gem a l’Adrià un estiu molt enriquidor a Honduras. 

De tot una mica 

Corpus, diumenge 18 de juny 
 

• Alcover: Missa a les 7 de la tarda i, tot seguit, 
processó amb el Santíssim sagrament. També hi 
ha missa de vigília el dissabte a les 20h. amb breu 
adoració eucarística final. 
• La Riba: Missa a 2/4 d’1 del migdia amb breu 
adoració eucarística final. 
• Picamoixons: Missa a 2/4 d’11 del migdia amb 
breu adoració eucarística final. 
• La Masó: Missa a les 7 de la tarda i tot seguit, 
processó amb el Santíssim.  
• El Milà: Missa a les 11 del matí i, tot seguit, pro-
cessó amb el Santíssim.  
• Fontscaldes: Missa a la 1 del migdia i, tot seguit, 
processó amb el Santíssim. 
• A la residència Alt Camp de Valls se celebra la 
missa el dijous de corpus (15 de juny) a les 5 de la 
tarda i, acte seguit, hi ha una breu processó euca-
rística pels jardins. És obert a tothom i, especial-
ment als residents i als seus familiars. 
 

Agraïm totes les persones que col·laboren en 
aquesta festa, preparant els altars de les proces-
sons i guarnint els carrers.  
També fem una crida a les famílies dels nens i ne-
nes que han celebrat la Primera Comunió a que hi 
participin, tal com és tradicional. 

Pentecosta, diumenge 4 de juny 
 

Celebrarem la vinguda de l’Esperit Sant a les euca-
risties solemnes d’aquest diumenge. Acostumem-
nos a invocar Déu-Esperit Sant per tal que ens aju-
di a viure amb coratge i empenta la nostra fe en 
Jesús Ressuscitat.  
Per a expressar que 
aquesta solemnitat  
tanca el cicle pas-
qual, al final de les 
misses apagarem 
d’una forma ben 
visible el ciri pas-
qual que ens ha 
acompanyat encès 
durant 50 dies.  
 

Festa del  

Sagrat cor 
Al juny, la tradicional festa del Sagrat Cor ens fa 
molt present l’amor de Déu. Serà el divendres 23. 
• Alcover: hi haurà exposició del Santíssim des-
prés de la missa de les 8 del vespre (i no es farà 
l’adoració el dijous). 
• La Masó: se celebrarà missa a les 6 de la tarda 
(no n’hi haurà el dimarts). 

Alcover 
 

• Consell de pastoral 
Es postposa al dimecres 14 de juny a 2/4 de 9 del 
vespre a l’abadia. 
 

• Missa a la residència La Mimosa 
Divendres 2 de juny a 2/4 de 5 de la tarda. 
 

• Final de curs del col·lectiu de dones 
Dimecres 28 de juny a la missa de les 8 del vespre 
donaran gràcies pel curs que arriba a la seva fi. 
 

• Visita del centre de dia al Remei 
El divendres 30 de juny a la tarda, els avis i àvies 
del centre de dia d’Alcover pujaran a visitar la Ma-
re de Déu del Remei a la seva ermita. És una acti-
vitat molt significativa i entranyable en el final d’a-
quest curs.   

 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Grups de Jesús:  

darrera trobada al juny 
 
 

Alcover: dimarts 6, a les 20.30h.  
 

La Riba: dissabte 10, a les 16h.   
 

La Masó: dimarts 13, a les 18.30h.  
 

Tothom hi és convidat! 
 

Ho vols reflexionar també tu? 
Aquest mes acabarem el curs dels 
nostres grups al voltant del text de 
Jn 1, 35-39 i ens preguntarem: 
 

- Per què es decideixen els deixebles 
de Joan a seguir Jesús? 
 

- N’hi ha prou que algú ens digui 
grans coses sobre Jesús per a pren-
dre la decisió de seguir-lo?  

Colònies dels infants grans 
Com hem fet els darrers anys, oferim uns dies de colònies als infants grans de la catequesi de tots els 
pobles. Enguany tindran lloc del 26 al 30 de juny a la casa de colònies del Castell de Cabrera (Anoia). 
Seran uns dies intensos de convivència, diversió, amistat i pregària que serviran per recollir el treball 
de tot el curs i que esperem que siguin d’allò més profitosos. 
Preguem pels nens i nenes, per les seves famílies i per les catequistes que, desinteressadament, els 
acompanyen en el creixement de la seva fe.  

Final de curs de la catequesi 
El diumenge 4 de juny, a les misses dominicals d’Alcover, La 
Riba i Picamoixons donarem gràcies a Déu pel curs de cate-
quesi que ja arriba al seu fi. Hi són convidats especialment els 
nens i nenes amb les seves famílies i les catequistes.  
Per altra part, el dissabte 3 de juny, els infants de la catequesi 
de Picamoixons aniran fins a l’ermita del Remei per compartir 
una estona de convivència. A La Masó el final de curs coincidi-
rà amb les comunions del dia 11 de juny.  
 

Nous escolans i trobada d’escolans 
A Alcover, aprofitant la festa del dia 4, els escolans veterans 
donaran la benvinguda als infants que s’incorporen a l’escola-
nia després d’haver celebrat la primera comunió. Uns i altres 
participaran a la trobada diocesana d’escolans que tindrà lloc a 
Vilanova d’Escornalbou el dilluns 26 de juny.  
 

Activitats d’adolescents i joves  

Els nois i noies del grup de joves estan convocats el divendres 
2 de juny al vespre a la vetlla de final de curs de la delegació 
diocesana de joventut. Serà a la parròquia del Lledó de Valls i 
consistirà en una pregària d’acció de gràcies, el sopar de ger-
manor i un espectacle i testimoni de fe de Paul Ponce, recone-
gut malabarista internacional. 
D’altra banda, del 17 al 22 de juliol, els nois i noies faran una 
ruta-colònies al País Basc, amb adolescents i joves d’altres par-
ròquies. Serà un itinerari de dues etapes del camí ignasià 
(Arantzazu-Loiola) i de tres dies de convivències a Altzo. 

Canvis d’hora de misses 
• El Milà: 11 de juny a les 10.30h. 
• La Masó: 11 de juny a les 11.45h. 
• La Riba: a partir de l’1 de juliol, missa els dissabtes a les 19h. 
• Mont-Ral: Missa els diumenges a la 1. A partir del 2 de juliol. 
• Masmolets: Missa els diumenges a les 7 de la tarda. A par-
tir del 2 de juliol. 
Nota.– Tingueu també presents els canvis del dia 18 de juny 
degut a la celebració de la festa de Corpus. 

De tot una mica 

Any  

Muntanyola 
 

Enguany és el cente-
nari del naixement 
del sacerdot i poeta 
Ramon Muntanyola, 

que fou rector de Farena i Mont-Ral. 
Mirarem de fer-nos-en ressò a l’estiu. 



Intencions de pregària  
en les misses del juny a Alcover 

 

Dia 3.– Família Robert Nogués. 
Diumenge 4.– Família García Solé. 
Dia 5.– En acció de gràcies. 
Dia 7.– Maria Cardó Tell. 
Dia 8.– Anna Tomàs Veciana. 
Dia 10.– (ermita) Família Roig Guasch. 
  (parròquia) Família Puig.  
Diumenge 11.– Pro populo. 
Dia 15.– Paquita Martorell. 
Dia 17.– Joan i Lluïsa. 
Diumenge 18.– Pro populo. 
Dia 19.– Família Figueras Jové. 
Dia 20.– Joan Blas. 
Dia 21.– Família Giné Magrané. 
Dia 23.– Joan i Lluïsa. 
Diumenge 25.– Família Girona Compte.  
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: 6 de maig, Vicente Rodríguez Lozano. 20 

de maig, Eloi Altès Ballesté. 21 de maig, Iker Velasco 
Bastida. 28 de maig, Ivan Arjona Burgos. 

Benvinguts/des a la família cristiana  
  

Proclames matrimonials  
Preparen el seu matrimoni  

• La Masó: Josep Grau Bové i Gemma Vilà Nadal.  

• Alcover: Marc Roig Agràs i Esther Mrtnez. Gutierrez.  
 

Matrimonis 

• Mont-Ral: 6 de maig, Jordi Artigues Estanguy i Mire-
ia Puigibert Puig. 

• Alcover: 20 de maig, Joan Figueras Fernández i Bàr-
bara Francesch Batista.    

Que el Senyor continuï beneint el vostre amor 
 

Exèquies  
• La Masó: 3 de maig, Maria del Pilar Guiot Miracle.     

9 de maig, Delfina Guillemat Español 

• La Riba: 8 de maig, Josep Adserà Pàmies. 

• Alcover: 24 de maig, José Martos Amor.     

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

 
Berenar de la fam a Picamoixons 
A la foto podeu veure els infants de la cate-
quesi que, juntament amb les seves famílies i 
moltes altres persones, van participar en 
aquest berenar solidari que va recaptar 325€ 
per Mans Unides. Moltes gràcies!  

 c/del Rec 27. Alcover. 

Col·lecta a favor de Càritas 
El diumenge de Corpus (17-18 de juny) les 
col·lectes de les misses es destinen als pro-
jectes de Càritas diocesana de Tarragona. 
D’aquesta manera fem més visibles que l’Eu-
caristia ens vincula i ens compromet amb la 
caritat envers als germans. Moltes gràcies 
per la vostra generositat. 

 

 

 
 

 

 
 

• 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. 

 

Acollim joiosos aquesta 
trobada de fi de curs: 
18.30h. benvinguda a 
l’església; visita al sota-
teulada i pregària. 
19.45h. Xocolatada i 
animació a l’abadia. 
Tothom qui tingui ga-

nes de conèixer com       

és el voluntariat a Càri-

tas hi està convidat! 

 


