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Alcover, Desembre de 1.959 ANY I 

~eáei/ctRce6 

ESSÓ, fa la seva presentació oficial a la nostra 

esiimada Parróquia d'Alcover. Publicació hu-

mil que intentará tractar exclusivas-ient les 

coses espirituals, culturals i quelcom hist®riques del 

nostre poble. Aixó és la seva finalitat. També s'intenta-

rá fer una aura portada i, si pogués ésser publicació 

semestral, millor encara. Avui és un petit ressó de co 

que, ajudant EDéu, horn desitja que sigui. I comptant 

corn és natural amb 1'escalf de tots els feligresos, que 

no hi faltará, anirem donant realitat a les nostres illu-

sions en Iota classe de sentits. Aquest primer número 

es concretará a les coses d'ordre sobrenatural i será un 

petit obsequi del meu 

X10@! Aniversar do 6a Primera Missa 



CONSIGNA PER L'ANY NOU 
Les consignes a seguir poden ésser ben bé les orientacions i metes fi-

xades per l'Excm. Sr. Bisbe Auxiliar de la nostra estimada Arxidiócesi, amb 

motiu de 1'espléndida i molt joiosa Santa Visita Pastoral. 

PRIMER.—Nosira Vida Sobrenatural ha de créixer a~nb el ritme que ho 

fa fins ara, a base de la Vida Eucarística; Entrega a Maria; Direcció espiritual 

i invocar contínuament 1'Esperit Sant per sobrenaturalitzar idees i viure-les 

constantment. 

SEGON.-Viure ben bé la Santa Missa; Vitalitzar les organitzacions apos-

tóliques i de perfecció personal; fomentar els Cercles d'Estudis; visitar els 

malalts i ajudar als necessitats; estimar per damunt de tot a la nostra Mare la 

Verge del Remei i nostre Sagrari. 

Així santificaren aquest any que prompte comencarem a desgranar. 

 -~-©

Moviment Parroquial durant I'any 1959 

BAPTISMES: 
Nens, 16 Nenes, 14 

DEFUNCIONS: 
Homes, 20 Dones, 9 

Reberen els Sants Sagraments: 25 

MATRIMONIS: 

CONFIRMACIONS: 
Nens, 145 

PRIMERES COMUNIONS: 

Nens, 16 

Nenes, 131 

Nenes, 15 

Total: 30 

Total: 29 

Total: 19 

Total: 276 

Total: 31 



ASSOCIACIONS PARROQUTALS 

ACCIO CATOLICA 
Junta 'Parroquial 

President: Antoni Torrell. 
Secretara: Miquel Roca. 
Tresorer; Joan Figueras. 

Junta de la Rama d`Homes 

President: Francesc de Puig. 
Secretara: Miquel Roca. 
Tresorer: Joan Figueras. 

Junta de la Rama de Senyores 

Presidenta: M.  Dolors Cabré. 
Secretaria: Teresa Virgili. 
Tresorera: Teresa Girona. 

Junta de les Rames de Joves 

President: Joan Blas. 
Secretara: Manuel Miró. 
Tresorer: Pere-Joan Figueras. 

Junta de la Rama de Ñoies 

Presidenta: Anna M.  Girona. 
Secretaria: Agnes Vallverdú. 
Tresorera: iv:.a de la Pau Bengoechea. 

Delegat d`Aspirants 
Josep Blas. 

Delegada d`Aspirantes 
M.  Dolors Figueras. 

FILLES DE MARIA 
Ma jora les 

Paquita Rosich, Maria Figueras, M.

Dolors Solé, M.  del Carme Masqué, M.

Lluisa Malapeira, M. Lluisa Rosell i Jo-
sefina Roca. 

APOSTOLAT DE L'ORACIO 

Zeladors 
Antoni Figueras i Josep M. Creus. 

Zelad'ores 

Pilar Valldosera, Pasquala Horns, Re-
mei Girona, Agnes Vallverdú, M.e Dolors 
Figueras, M.  de la Pau Bengoechea i 
M.a Teresa Alumá. 

OBRADOR PARROQUIAL 
Presidenta: Anna M.  Girona. 
Vice-Presidenta: M.a Teresa Rirnbau. 
Secretaria: M.8 de la Pau Bengoechea. 

CAMBRERES DEL SAGRARI 
M.  Carme Vallverdú, M.  Mercé Tor-

rell, Silvia Mateu, M.a Angels Vergés, 
Maria Martorell, M.8 Rosa Ramon, M.

Carme Blas i Maria Valldosera. 



Fets més memorables durant I'any 1959 

Santa Visita Pastoral 

El 4 de Maig tingué Iloc a la nostra Par-

róquia la Santa Visita Pastoral. Fou un 

esclat de fervor, oracions, treball i un exit 
ben pie en tots els sentits. La gran cara-

vana de motos, 1`adornainent de carrers, 

hums amb profusió i molter vibrations 

espirituals. Tot una gran festa. Les dig-

níssimes autoritats, les organitzacions par-

roquials d`apostolat i totes lés forces vi-
ves de la Vila hi posaren la máxima col'la-

boració. S`administra el Sagrament de la 

Confirmació als infants de la postra Parró-
quia, essent padrins el nostre senyor Al-

calde N`Antoni Rosich i l`esposa del Pre-
sident de la Junta Parroquial Na Maria-

Lluisa Camps de Torrell. Es visita bon 

nombre de malalts, també les Escoles, i 

es finalitzá amb la visita afectuosa a la 

nostra estimada Ermita del Rernei. Taut 
el Senyor Bisbe corn els acompanyants 
quedaren molt ben impressionats de les 
atencions i demostracions d`afecte que, 
en tot moment, el nostre poble manifestó 
vers aquells que venien en el nom del 
Senyor. 

Altaveus 

Ha constituit un poderós auxiliar par-
roquial la instal'lació d`altaveus exte-
rior del nostre Sant Temple. El seu 
ús es fa interessant. En vigílies de les 
grans solemnitats s`anuncia la festivitat 
es fa un petit guió; també es difon per tot 
el poble la predicació de la Missa Major 
en Pestes de precepte i deis dies extraor-
dinaria; a més es transmet el Sant Rosari 

del Diumenge; tot aixó per als malalts i 

impedits, als quals és impossible l`assis-

téncia al nostre Sant Temple. 

Millores Parroquials 

Bell retaule de la Capella del Santíssim. 

—Amb unes festes espléndides de fervor 

Maria inexplicable i d`assisténcia total, es 

celebra la benedicció del Retaule preciós 
de la Capella del Santissim i de la vene-
randa imatge de la Verge de Fátima. Cal 

fer notar que la subscripció de 1`esmenta-

da imatge fou un abocar-se totalment, i 

rápidament queda coberta la subscripció. 

Donatius senzills i grossos, tot ben junt 

demostració d`unió i caritat parroquial. 
Hi assistiren les Magnifiques Autoritats. 
El Dr. Pagés, fervorós, ens invita a una 

devoció real i total; fruit d`aquelles vibra-

tions Marianes, fou el propósit de cantar 

les Vespres a Maria cada primer dissabte 
de mes i aquest any fer, en aquel) senya-

lat dia, el Sant Rosari perpetu. La Comu-

nió general, la benedicció i tots els actes 

de la festivitat de Crist Rei, seran memo-

rables a la nostra estimada Parróquia. 

—També s`han efectuat altres millores 

corn són el preciós dosser on es venera 

el Sant Crist i la col'locació a 1`altar de la 

Verge Dolorosa. Tot aixó gracies a la 

col'laboració de la Con-

Sang. Millores molt elo-
des inter essada 
gregació de la 

glades. 

Concurs Parroquial 
de Pessebres 

Shan construct una munió gran de Pes-



sebres infantils, fent un ambient Nadalenc 
molt adient. Els premis oferts per la Par- 
róquia s`han exposat. La festa de la Puri- 
ficació de la Verge es repartiren. Es de- 
sitja amb anhel que no quedi mai cap llar 
sense el seu Pessebre. 

Activitats de formació 

S`ha assistit a diverses Assemblees 
d`Acció Católica. Han visitat el nostre 
Centre, diversos membres del Consell 

Diocesa. S`han intensificat els Cursets i 
Sants Exercicis. S`han organitzat els Cer- 
cles d`Estudis; reunions d`equips de mili-
tants i les delegacions d`aspirants; en fi: 
molta activitat apostólica. 

Flors per la Parroquia 

Es d`elogiar la forma, interés i anhel 
continuat pel que fa referencia a les Hors 
de la nostra Parroquia, particularment les 
col'locades a l'Altar Major corn també 
dintre la Capella del Santíssim. Al nostre 
Sagrari tot l'any hi ha flors naturals i es 
cremen dues Ilánties. Notem aquestes de-
licadeses d`homenatge a Jesús-Eucaristia. 

Nadal 

Una cistella ben plena fou l'obsequi de 
la Parroquia per les Festes Nadalenques. 
A la Missa de mitja nit, hi pague molt de 
fervor i assisténcia. En el presbiteri al 
trop amb corona i un preciós Infant presi-
dí totes les manifestations piadoses d'ä-
quests incomparables dies nadalencs. 

Obrador Parroquial 

El treball d`aquest obrador portat a 
tenme per les associacions de senyores i 

noies d`Acció Católica, ha tingut un bon 
inici extraordinari amb motiu de la Santa 

Visita Pastoral. A més s`han fet de nou: 
Una capa baptismal, dues estoles blanques 
í dues de vermelles, arreglar capa negra, 
dos camafeus blancs i un de verd, bander 
escolania, bossa corporals blanca, arre-
glar capa negra bona, arreglar sobrepellís, 
set purificadors, vuit corporals, sis lava-
bos, quinze coils per estola, capa i sobre-
pellis, una bossa per roba, dues bosses 
per la patena, uns forros bossa blanca 

corporals, un sobrepellís i un cobrecalze 
morat. Cal afegir-hi el donatiu duna fa-

milia de la nostra Parroquia duns 30 me-

tres de domas de seda vermeil per la con-

fecció d`un ric tern i una capa. 

Sala Parroquial 

Es d`elogiar el sacrifici constant de tots 

els elements actius de la nostra Sala. S`ha 

adquirit una maquina de Cine; es fan re-
presentacions teatrals i ballets de verita-

ble gust artistic. S`ha montat una Biblio-
teca i el local ens serveix per distintes 
reunions, cercles d`estudis i foment -d`ac-
tivitats artístiques, eulturals i d`impuls du-
na vida sobrenatural. Cal intensificar la 

col'laboració i que sigui la casa de tothom. 

institució del 
Dijous Sacerdotal 

Davant la necessitat de moltes i 
vocacions sacerdotals i perqué es 
ben sobrenatural, s`ha instituit a la 

santes 
visqui 
nostra 

Parroquia el Dijous Sacerdotal i Eucaris-
tic. Es canta la Santa Missa i es fa expo-
sició del Santíssim; es prega pels sacer-
dote i té lloc també l'hora santa cursillista 



amb plática. Els problernes sacerdotals i 
del nostre Seminari són ben viscuts per 
la nostra feligresía. 

Primers Divendres 
í Dissabtes de mes 

S`ha vitalitzat la devoció als Sagrats 
Cors de Jesús i de Maria amb cants apro-
piats i plática preparatoria, i el Primer 
Dissabte de mes la Santa Missa es celebra 
a 1`altar de la Verge. Es veu un reeixir 
Eucarístic i Maria. Endavantl 

Escolania 

La ben cuidada Escolania, dóna un es-
plendor extraordinari al nostre Culte. Es 
brodá un banderí per a assistir corporati-
vament a Tarragona. El Sr. 
la santa Visita, indica que 
i es cuidés en gran manera 
colania. 

Bisbe, durant 
s`intensifiqués 
la nostra Es-

Per l'any vinent, cal advertir: 

SOBRE EU S,AGRAMENTS 

BAPTI SME. 

La Parróquia té interés de saber promp-
te el naixement d`un nou feligrés; horn 
prega que es comuniqui,, encara que 1`in-
fant neixi fora de la Parróquia. Iniciern la 
bona i santa costum de batejar-lo el més 
prompte possible. Busquem, per tots els 
medis, que les aigües baptismals el facin 
néixer tan aviat corn puguem a la vida de 
la Gracia. Siguem consciente d`aquest glo-
riós i important Sagrament que tant de 
valor sobrenatural deposita al nostre es-
pent Pent-nos a l'ensems membres vivents 
de Jesucrist. 

E UCARISTIA. 

La nostra Parróquia es va distingint per 
ésser eminentment Eucarística. Des de 
bon matí amb la Santa. Missa dialogada i 
fins ben tard les portes de 1`Església estan 

obertes donant ocasió de practicar la san-
ta Visita. Es molt visitat el nostre Sagrari 
i a més, tots els dies de I`any, es resa el 
Sant Rosari amb Exposició Menor i aixi 
es dóna la benedicció ben plena damunt 
del nostre poble. Les sagrades Comunions 
i 1`assisténcia a Missa, inclús els dies or-

dinaris, s`ha augmentat considerablement. 
El centre de la nostra vida i millorament 
espiritual continua essent principalment 
el Sagrament de I`Amor. Per 1`ordre de 
la nostra vida parroquial, horn prega que 
les confessions es facin entre setmana i 

particularment els dimecres i dissabtes a 

la tarda. Encara que, gracies a Déu, es 
porta a moltes liars la Sagrada Comunió 

els Primers Divendres de mes, fóra de 
desitjar que no hi hagués cap malalt sense 
retire la visita de Jesús Sagramentat. 

ULTIMS SAGRAMENTS. 

Amb vera joia la Parróquia fa constar 

que, grácies a 1`interés dels nostres feli-
gresos, 25 deis 29 difunts d`aquest any 

han rebut els Sants Sagraments. Cal con-

tinuar amb la mateixa vigilancia per la 

importancia que té per la Vida Eterna. 
Evitem tot remordirnent en aquest sentit. 
Busquem que el malalt pugui retire amb 
tota claredat mental al Bon Jesús. Els qui 
acompanyin a Jesús Sagramentat cal que 
ho facin amb tot recolliment i fervor, de-
manant al Senyor faci que sigui ben pro-
fitosa la seva visita. Tot cristiá culte, en 
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ENTERRAMENTS. 

Cal insistir en que sernpre que acorn-

panyem un difunt, germá nostre en Crist, 

fi ns al Cementiri, la nostra actitud ha 

d'ésser de condol, de pregária i guardant 

el silenci que cal, respectant la pena deis 

familiars i de tota la comunitat cristiana, 

que és la Parróquia. Recordem que, essent 

el Cementiri un floc sagrat, és precis es-

tar-hi descobert i guardar profund silenci. 

Hi haurá unes petites variations, des del 

primer d'any, en l'enterrament. Quan l'en-

terrament s'efectui al matí, en entrar a 

1'Església, es col'locará el difunt fins prop 

de les escales del presbiteri; seguidament 

es celebrará una Missa, será cantada o 

resada, amb assisténcia de dos sacerdots 

o sense ells, de I'Escolania o sense ella, a 

voluntat deis familiars. Acabada la Santa 

Missa Exequial, continuará 1'enterrament 

fins el Cementiri, corn es feia fins ara. A-

profitem-nos de les Ileis que faciliten 

l'entrada del difunt a 1'Església i fern les 

exéquies en cos present. 

Actes Parroquials 
reglamentaris 

Cada dilluns, dimarts i dijous el Sant 

Catecisme Parroquial i cada dia de pre-

trobar-se amb el Santíssim Sagrament, cepte amb col laboració de Catequistes. 

deu agenollar-se fins que hagi passat i, si Cada dimarts reunió del grup de Cursi-

va cobert, descobrir-se en senyal de res- (listes. 

pecte. Cada dilluns Cercle d'estudis per als 

nens. 

Cada dimarts Cercle d'estudis per a les 

nenes 

Cada dijous reunió de I'equip de mili-

tants d'Acció Católica. 

Cada primer diumenge de mes, Cercle 

de Noies d`A. C. 

Cada segon, de Nois d'A. C. 

Cada tercer, de Dones d'A. C. 

Cada quart, d'Homes d'A. C. 

Cada dia el Sant Rosari amb Exposició 

Menor. 

Cada dijous, Dia Eucarístic o Sacerdo-

tal. Sobre 1'Església molt mati per a faci-

litar el rebre els Sants Sagraments. 

Cada primer diumenge de mes, Dia de 

les Associacions Parroquials, hi ha Co-

munió General amb plática. A la tarda, 

Trisagi i Exposició Major. 

Cada primer divendres de mes, Missa 

de Comunió General amb plática prepa-

ratoria, portant-se també la Sagrada Co-

munió als malalts. 

Cada primer dissabte de mes, Missa en 

honor de Maria amb plática. A la tarda, 

Vespres en honor de la Mare de Déu. 

Cada primer dijous, Obrador Parro-

quial. 

Cada dia hi ha torns de vetlla diürna 

al Santissim Sagrament. 
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RESSO, conscient de les moues i delicades atencions 

que rebrá sens dubte de tot ALLOVER, on ha tin-

gut la sort de néixer i amb els anys desenrotllar la 

Vida Parroquial, demana a l'Esperit Sant que ompli 

de benediccions i grácies a tots els feligresos, pel 

millorament de 1'esperit. I que el nostre poble 

sigui centre d'activitats culturals i d'embelliment 

sobrenatural. Aixó és l'anhel de RESSO i de qual-

sevol que estimi les nostres coses. 

Sun es gestes i, un In 1en 

espdrUawí píe de Ienautaancai 

H 

us cíes~~~aa eí ¢9~rst~e ~ageereíot4 

XVII lnia7ersaa.r cíe laa. seca 'Pa,°irne&a //lissa& 

e - -O- -$ ' ® 

Alabat sigui Jesucrist! Visca la Verge del Remei! 
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