
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. 
Dissabtes i vigílies: 19h. 
 

Picamoixons 

Diumenges i festes: 10.30h. 
 

La Masó  

Dimarts: 18h. 
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

El Milà 

Diumenges i festes: 11.45h. 
 

Mont-Ral 

Diumenges i festes: 13h. 
 

Fontscaldes 

Diumenges i festes: 13h. 
 

Masmolets 

 Diumenges i festes: 19h. 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont-Ral, Farena;  

La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 

Número 35             Juliol 2017 

Un estiu amb sentit 
 

Arribats els mesos d’estiu tots, d’alguna manera o altra, dedicarem alguns 
dies a fer vacances, ja sigui a casa, participant d’alguna activitat o en un 
altre indret. També a les parròquies moltes activitats s’aturen momentàni-
ament. Però aquest temps diferent, més buit d’obligacions, no pot ser buit 
de sentit!  
 

• Així doncs, individualment ens podem preguntar: 
Si rebo les vacances amb agraïment, com a fruit del meu esforç però tam-
bé del treball dels altres.  
Si les visc amb solidaritat, recordant-me d’aquells que no poden descansar.  
Si les ocupo sàviament, pensant en qui les compartiré i no només en mi 
mateix. No podem oblidar tampoc alguns moments de qualitat per a la lec-
tura i per a la pregària. També de diàleg amb amics, gaudint de la natura... 
 

• I com a comunitat cristiana ens podem demanar:  
De quina manera estarem més disponibles a escoltar la Paraula de Déu. 
Quines actituds hem de convertir per tal de ser unes parròquies més acolli-
dores i propositives. 
Què ens pot ajudar a ser més testimonis de misericòrdia i reconciliació. 
Com ajudarem més persones a fer trobada amb Jesucrist ressuscitat. 
 

El nou curs no s’improvisa. Un estiu amb sentit ajudarà molt a preparar-lo! 

 

En un cop d’ull... 
 

La trentena de nens i nenes de la 
catequesi dels infants grans d’Alco-
ver, Picamoixons i La Riba a les co-
lònies del 26 al 30 de juny a Cabrera 
d’Anoia.  
Han estat cinc dies molt intensos i 
variats, que han servit per capbus-
sar-nos en algunes de les pàgines i 
dels personatges més rellevants de 
l’Escriptura.  
Donem-ne gràcies a Déu i a tot els 
qui hi van col·laborar: catequistes, 
mossens, monitors i pares i mares. 

 



Tema destacat 

Celebració dels sants patrons, 

Abdó i Senen a La Riba 
El diumenge 30 de juliol s’escau la festa li-

túrgica dels sants patrons. Per aquest motiu no se 
celebrarà la missa de vigília el dissabte 29 i la cele-
bració passarà al diumenge al vespre, amb aquest 
programa:  
▪ A les 7 de la tarda, concert a l’església dins del 
cicle musical que organitzen els Amics de La Riba. 
▪ A 2/4 de 9 del vespre, Eucaristia de diumenge en 
la festa dels sants Abdó i Senen. 

▪ A 2/4 de 10 de la nit, sopar de germanor a l’hort 
de l’abadia. 
▪ Notes pràctiques: Cal inscriure’s pel sopar (Maria 
tel. 977876277; o Mari Sol tel. 977876260). L’apor-
tació mínima és de 20€ i es diposita en un sobre el 
mateix dia del sopar. Els beneficis obtinguts seran 
per al pagament del crèdit de les obres. 

 

Festa major en honor a santa 

Maria Magdalena a La Masó 
El diumenge 23 de juliol tindrà lloc l’ofici 

solemne a 3/4 de 12 del migdia, cantat per la coral 
del Pla. Que santa Maria Magdalena ens ajudi a 
ser més autèntics tesimonis de Jesús ressuscitat! 
La col·lecta d’aquest dia serà especial per al paga-
ment de la nova megafonia. 

Festes i propostes diverses 

28 de juliol 

Nova etapa de formació pastoral de l’Adrià Fernández 
 

El dissabte 10 de juny, en la mateixa celebració de les confirmacions, el Sr. Arquebisbe va fer l’envia-
ment missioner de l’Adrià, el nostre seminarista, previ a l’experiència que farà aquest estiu a Trujillo 
(Honduras). Des d’aquí li desitgem que sigui una immersió molt profitosa en la realitat d’aquesta es-
glèsia centreamericana. Segur que en tornar ens ho podrà explicar. 
 

Per altra part, però, cal dir que en el proper curs 
l’Adrià anirà a col·laborar pastoralment els caps de 
setmana a la parròquia de sant Joan de Reus. En 
els anys de formació els seminaristes acostumen a 
passar per diverses parròquies per anar coneixent 
una varietat d’àmbits pastorals.  
Preguem per ell, en aquesta nova etapa del seu 
camí de formació, alhora que demanem al Senyor 
que no faltin joves compromesos dins l’Església 
que responguin amb generositat i entrega a la di-
versitat de vocacions a les que el Senyor segueix 
cridant.  

Alcover 
No us perdeu aquest 3r sopar a la fresca i 
animeu les vostres amistats!: 

 



De tot una mica 

La Masó   

• Benedicció de vehicles 
Diumenge 9 de juliol, en sortir de la cele-

bració dominical, es farà la tradicional benedicció 
de vehicles en ocasió de la festa de sant Cristòfol. 
No deixeu de participar-hi! 

Mont-Ral 
• Misses durant l’estiu 
Els diumenges i festes d’estiu, se celebra 

la missa a les 13h. 
 

Per altra part, el veïnat de l’Aixàviga tindrà la seva 
festa el dissabte 29 de juliol i s’hi farà la missa a 
les 6 de la tarda. Recordeu que l’endemà no n’hi 
haurà a Mont-Ral.  

Masmolets 
• Misses durant l’estiu 
Els diumenges i festes d’estiu, se celebra 
la missa a les 7 de la tarda. 

El Milà 
• Canvis de misses 
Els diumenges 23 de juliol i 6 d’agost, la 

missa serà més aviat, a 2/4 d’11 del matí. 

Alcover   

• Benedicció de vehicles 
Dissabte 15 de juliol, cap a 1/4 de 8 del vespre, da-
vant l’església nova, organitzat per l’associació 
de conductors. No hi falteu! 
 

• Mare de Déu del Carme 
Els veïns de la Raval del Carme organitzen el tra-
dicional rosari davant la capelleta del carrer el 
diumenge 16 de juliol a 2/4 de 10 de la nit. Tothom 
hi pot participar! 
 

• Trobada diocesana d’escolans 
Va tenir lloc el dia 26 de juny a Vilanova d’Escor-
nalbou. Un dia de trobada formativa, celebrativa i 
lúdica de la que van participar també molts dels 
nostres escolans i escolanes. 

   L'estiu és un temps de plenitud. Els camps, els arbres i les plantes ens ofereixen els seus fruits. Déu és bo amb nos-

altres! Però, tot i que els fruits són un do seu, ha calgut la col·laboració humana per obtenir-los. Només recullen 

aquells que, tot confiant, han sabut esforçar-se i arriscar-se a sembrar i plantar.  

   El bon clima de l'estiu permet gaudir de la muntanya, dels prats, del bosc, de la platja... I també ens ofereix la mà-

gia de les nits estrellades que ens recorden la immensitat de l'univers i ens mostren la grandesa i la bondat de Déu 

que tot ho ha fet per a nosaltres. L'estiu ens regala també una pau i una llibertat que no tenim habitualment durant 

la resta de l'any i que ens permet fer passejades, prendre la fresca a l'ombra, gaudir de la família i dels amics, fer 

noves amistats, pregar més... 

   Gràcies, Senyor, per l'Estiu, època de collita, que ens demostra que aquell que s'esforça amb fe i constància sem-

pre obté bons fruits. Recorda'ns, però, que nosaltres només som administradors i que els dons rebuts també han de 

beneficiar els altres. Fes que no ens enfonsem pels fracassos que hàgim pogut tenir. Que sapiguem considerar-los 

oportunitats de creixement. Dóna'ns impuls per seguir lluitant perquè els dons que ens has donat no restin estèrils. 

   Fes, Senyor, que sapiguem dedicar temps a la nostra parella i als nostres fills: que no desaprofitem l'ocasió per 

parlar-hi més, per fer coses junts, per estimar-nos més sincerament. Que sapiguem també augmentar la nostra cul-

tura, fer noves amistats i que no oblidem aquelles persones que ens necessiten. 

   Fes, Senyor, que sapiguem aprofitar l'estiu per "carregar bateries" i així poder començar el nou curs amb il·lusió i 

renovada esperança. Ajuda'ns a mantenir el propòsit, de seguir "sembrant" bondat i estimació al nostre entorn fer-

mament convençuts que, tard o d'hora, donarà fruit. Eixampla, Senyor, els nostres horitzons: no permetis que ens 

conformem amb la nostra mediocritat, fes-nos ben conscients que hem nascut per a "coses grans". 

   Finalment, et demanem que sapiguem descobrir-te present en la nostra vida, sempre ajudant-nos, sempre esti-

mant-nos. Gràcies, Senyor!" 
Extret del llibre “Aixecat’t i camina” del P. Lluis Armengol 



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

 De tot una mica 
 

Demografia parroquial 
 

Baptismes 

• Alcover: 3 de juny, Maria Pérez Gallego. 10 de juny, Dani-
el Cintas Casanovas. 17 de juny, Èric Asensio Panadero, 
Aina Peña Roig. 

• La Riba: 10 de juny, Elisabeth Gomà-Camps Jaimes. 

• Masmolets: 10 de juny, Stela Olivé Da Silva. 

• La Masó: 17 de juny, Ambar Pedro Monné. 
 

Benvinguts/des a la família cristiana 
 

Primeres comunions  
• Picamoixons: 14 de maig, Martí Moreno Trullàs, Marina 

Rafí Balasch, Ramon Rull Gaya. 

• Alcover: 21 de maig, Martina Alberich Mestres, Estela Ca-
silla Pizarro, Joana Martí París, Noa Popa Cintas, David 
Roca Bargalló, Guillem Roca Bargalló, Iker Sánchez Bor-
rego, Marc Subirats Rué, Maria Torrell Molné, Carla Ve-
lasco Bastida. 
28 de maig, Thais Arjona Burgos, Janet Ferré Gertrudis,    
Ainhoa Jiménez Nogués, Aleix López Cerdán, Mery Juliet 
Macedo Ramon, Ricard Marín Martínez, Ariadna Martí-
nez Jauset, Marc Menéndez Barrios, Eloi Ribé Quirós, 
Jordi Vendrell Agràs, Iker Danil Villalón Casanova. 

• La Masó: 11 de juny, Lucía Abril, Magalí Álvarez, Nahuel 
Álvarez, Fiona Duran, Eduard Jaca. 

• La Riba: 18 de juny, Eduard Garcia Veciana, Marta Menén-
dez Cartañà, Marcel Mestres Moncusí. 
Enhorabona i que Jesús sempre sigui el seu aliment de vida  

 

Matrimonis 
• Alcover: 10 de juny,  Josep Banús Rovira amb Míriam Fer-

ran García.  
Enhorabona i que el Senyor beneeixi el vostre amor 

 

Proclames matrimonials 
• Alcover: Joan Guasch Martínez i Núria Salvadó Martínez.  

Preparen el seu matrimoni 
 

Exèquies  
• Alcover: 13 de juny, Maria Teresa Tell Bosch. 23 de juny, 

Maria Sans Molné. 28 de juny, José Mata Rodríguez.   

• Fontscaldes: 30 de juny, Núria Guasch Montcusí .  
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de pregària  
en les misses del juliol a Alcover 

 

Dia 1.– Pere Barberà Camafort. 
Diumenge 2.– Josep Busquets Basora. 
Dia 3.– Maria Teresa Alumà. 
Dia 7.– Difunts d’una família. 
Dia 8.– Família Gual Garriga. 
Diumenge 9.– Josep Gené.  
Dia 10.– Cristóbal Imbernón. 
Dia 15.– Família Raca Ramon. 
Diumenge 16.– Pro populo. 
Dia 18.– Família Figueras Jové. 
Dia 20.– Joan i Maria. 
Dia 21.– Alfredo Dols. 
Dia 22.– Josep i Carme. 
Diumenge 23.– Pro populo. 
Dia 25.– Ramon i Maria i família. 
Dia 26.– Acció de gràcies d’una família. 
Dia 29.– Ramon Altès Busquets. 
Diumenge 30.– Tomàs Antonio Escoté.  
Dia 31.– Antonio Solé i família. 

Càritas parroquial  
Local del c/del Rec 27. Alcover. 

 

• Rober filigrana: Dijous, de 17 a 19.30h. 
 

• Recollida de roba, parament de llar i 

material escolar: Dimarts, de 17 a 19h. 
 

• Despatx d’acollida: Primer i tercer di-
jous de cada mes, de 17 a 19h. 
 

3x2 en molts articles durant el mes de 

juliol al rober Filigrana! 
 

Càritas tancarà per vacances tot el mes 

d’agost. Ens retrobarem al setembre! 
 

 

Resultat de la col·lecta de Corpus 
que es destina a Càritas diocesana: 
• Alcover: 340,96€ 
• La Riba: 125€ 
• Picamoixons: 160€ 
• La Masó: 120€  
• El Milà: 109€ 
• Fontscaldes: 65€ 
Donem les gràcies a tothom que hi ha 
col·laborat! 


