L’evangeli ens diu...
Es van celebrar unes noces a Canà de
Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També
hi fou convidat Jesús, juntament amb els
seus deixebles. Com que el vi s’acabava,
la mare de Jesús li diu:—No tenen vi.
Jesús li respon: —Dona, i jo què hi tinc a
veure? Encara no ha arribat la meva hora.
La seva mare diu als servidors: —Feu tot
el que ell us digui.
Hi havia allà sis piques de pedra (...) Els
diu Jesús: —Ompliu d’aigua aquestes
piques.
Ells les ompliren fins dalt. Llavors els
digué: —Ara traieu-ne i porteu-ne al cap
de servei.
Ells li’n portaren. El cap de servei tastà
aquella aigua convertida en vi (...).
Aleshores el cap de servei crida el nuvi i li
diu: —Tothom serveix primer els millors
vins i, quan els convidats han begut molt,
serveix els més ordinaris. Però tu has
guardat fins ara el vi millor.

La imatge de la
Mare de Déu del Remei
La imatge de la Mare de Déu és d’alabastre,
d’estil barroc i està dreta, sostenint l’Infant en
braços i oferint-li un raïm, signe de fertilitat i
sacrifici. L’actual és còpia idèntica de
l’original, destruïda a la guerra, i de la qual
se’n conserven fragments pujant al cambril.

Prega...
Tot el poble s’agermana
per fer pinya en lloc tant bell;
i ens regala, tan humana!,
la mà vostra un moscatell.
Beneïu la prole pia,
retorneu qui malda errant:
Alcover /El Milà /La Masó /El Rourell /...,
santa Maria, troba en vós Remei constant.

Missa a la Mare de Déu del Remei:
segon dissabte de mes a les 10h.

Atura’t, pensa-hi...
L’Eucaristia, aliment per al camí
Has entrat en aquesta ermita presidida per
la imatge de Maria. Però al centre hi ha la
taula de l’altar, al voltant de la qual es
reuneix la comunitat cristiana per celebrar
l’Eucaristia.
La Mare de Déu, des del seu cambril ens
hi acompanya portant als dits un raïm, que
evoca l’abundància i la fertilitat, així com el
do preciós que se’ns ofereix en la missa.
“Feu tot el que ell us digui” va dir Maria en
el context d’aquell banquet de noces. I
Jesús, després, en el sopar pasqual, ens
va dir “Feu això que és el meu memorial” i
també “tal com jo ho he fet (rentar els
peus) feu-ho també vosaltres”.
La missa és, doncs, acompliment de la
trobada amb Jesús mateix que se’ns
ofereix per assaciar la nostra fam i set en
el camí de la vida. I és trobada amb les
altres persones que volen alimentar una
mateixa fe, esperança i amor per al seu
camí de servei i d’oferiment al proïsme.
Potser et venen records i experiències
diverses al voltant de la missa. Unes seran
anecdòtiques, però d’altres poden tenir un
sentit més profund. I avui, com ahir, es
manté la invitació per a tu de gustar el vi
bo: de la Paraula que ens parla al cor, de
la comunitat que comparteix esperances i
anhels aplegada i presidida en nom de
Jesús, de la presència del Senyor que es
dóna en el seu cos i la seva sang com a
aliment de vida... No ho creus?

Nota històrica
En un bell paratge ombrívol de la vall del riu
Glorieta, a uns tres quilòmetres de la vila
d’Alcover, s’alça l’esvelta ermita de la Mare
de Déu del Remei.
La troballa en temps antics no precisats de
la santa imatge de la Mare de Déu per part
d’un pastor del Rourell, segons conta la
tradició en una petita balma molt pròxima,
atragué progressivament la devoció i
presència dels fidels.
Tradicionalment, juntament amb Alcover,
els pobles del Milà, La Masó i El Rourell,
senten com a pròpia i estimen aquesta
advocació mariana.
El 1772 s’cabà de bastir l’actual temple que
en substituïa un d’anterior, iniciat en la
devoció a sant Antoni.
Hom homenatja la Mare de Déu del Remei,
el segon diumenge d’octubre. També al
mes de maig, d’uns anys ençà, el segon
diumenge es fa una festa popular a l’ermita.
Oberta els divendres a la tarda i tots
els dissabtes i diumenges.

Ermites i advocacions de la
Mare de Déu a l’Alt Camp:
un itinerari cultural i espiritual
L’Any Sant de la Misericòrdia que ha
convocat el Papa Francesc ens convida a
pelegrinar als santuaris i ermites de la Mare
de Déu del nostre arxiprestat. Aquest
pelegrinatge ens ajuda
redescobrir la
presència propera de Maria en tantes
imatges venerades i Ella és sempre camí
cap al Senyor, camí de fe.
Fem aquesta veneració amb l’esperit de
recerca de Déu, d’escolta de la Paraula, de
pregària i de reconciliació. En aquests llocs
sants trobareu la Mare de la Misericòrdia.
Que la dolçor de la seva mirada ens
acompanyi en aquest Any Sant, perquè
tots puguem redescobrir l’alegria de la
tendresa de Déu.

Ermita de la Mare
de Déu del Remei
d’Alcover

Els altres llocs marians específics
de l’Alt Camp
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Bar-restaurant, tel. 977846027
PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ
D’ALCOVER

c/ Abadia 4. 43460 Alcover.
Tel.: 977846082 i 679538908
a/e: assumpcio.alcover@arqtgn.cat

1. Mare de Déu de Montserrat de Montferri.
2. Mare de Déu del Roser de Vallmoll.
3. Mare de Déu del Loreto de Bràfim.
4. Mare de Déu de la Llet de Puigpelat.
5. Mare de Déu de l’Esperança de Figuerola
6. Mare de Déu del Lledó de Valls.
7. Mare de Déu la Candela de Valls.

ARXIPRESTAT DE L’ALT CAMP
ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

