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Editorial
Que bonic que és el nostre planeta blau als ulls d’un astronauta..., en canvi, si acostem la
mirada constatarem que no ho
es tant.
Arreu arreu, catàstrofes ecològiques que poden esdevenir
irreversibles: macro-incendis
en la fràgil selva amazònica,
el pulmó imprescindible del
nostre planeta; desgel de les
mil·lenàries glaceres polars;
perllongades sequeres alternen amb devastadores inundacions.
Dins les nostre nacions i comunitats contemplem impotents les inacabables guerres
i conflictes socials que segueixen fent patir innocents; velles
i noves epidèmies i malalties
provoquen mort i sofriment;
cada dia proliferen de manera
alarmant els governants i líders
estúpids, dictadors i egòlatres;
les migracions sense rumb ni
esperança semblen no tenir solució doncs ningú hi vol posar
remei a les causes que les provoquen.
Hem de donar gracies a Deu
per tenir per pontífex el Papa
Francesc, el bon pastor de
l’Evangeli. Preocupat pel seu
ramat i sensible als turments
físics i espirituals del mon ens
ha ofert la encíclica “Laudatio
si”. En ella, tot fent revisió de
conjunt i de fons, planteja com
fer front al rumb equívoc de la
humanitat fruit de l’acció del
egoisme cec de les nostre decisions. Ens dóna una visió d’esperança: “La humanitat té en-

cara la capacitat de col·laborar
per a construir la nostra casa
comuna”.
Ara, més que mai necessitem
aquets referents sòlids per a
poder fer front a tots aquests
reptes que semblen insuperables.
Ara, mes que mai, se sent el
“soroll” de noves propostes
“pseudo-religioses” que ens volen vendre una suposada salut
espiritual en línia amb aquesta
societat mercantilitzada basada en vivències inconsistents,
experiències poc rigoroses i,
diversió molta diversió banal.
Totes elles son molt lluny, i ens
allunyen, del cristianisme d’estil claverià, auster però dolç, ,
sòlid però no dur, amb valors,
exemple de resiliència espiritual que ens permeti fer front
a tots els nous reptes que se’ns
plantegen. Necessitem ser
“Peres Claver’s”!!! en la quotidianitat , i així ajudar a fer una
mica mes amable aquest nostre, encara, planeta blau.

La Festa Major en honor al estimat i venerat Sant Pere Claver,
amb la tradicional i solemne
”processó de les Torxes”, seran
un estímul mes per a aprofundir en la militància claveriana
de totes i tots nosaltres.
Bona Festa Major de 2019 i
que Sant Pere Claver ens faci
bons
David Tous de Moner
President Amics St Pere Claver

PE/ Informar-vos que el P. Josep
Ll. Iriberri sj., director de l’Oficina del Peregrí del Camí Ignasi,
ens ofereix la possibilitat de fer
un viatge a Cartagena d’Índies
aquest proper desembre. L’objectiu, resseguir les petjades i
els escenaris on van transcórrer
la vida de St P. Claver i enfortir
els lligams de la nostra Associació d’Amics amb la comunitat de
Cartagena. Una oportunitat única !!! Per mes informació adreceu-vos a qualsevol membre de
la Junta.
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Activitats al Santuari

27 abril
Festivitat Verge de Montserrat
(Ofrena de flors a la Verge)
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26 juny.- aniversari bateig St. Pere Claver

Han celebrat la Primera Comunió al Santuari: Joan Serret Perelló, Noah Torres Sala, Paula Chinchó
Badia i Gemma Barril Ortiz. A la fotografia estan acompanyats per la seva catequista, la Gna.
Carmen Durán i Mn. Joan Viladot
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“El passat 12 de març, alumnes de 2n d’ESO de les escoles de Jesuïtes Lleida, el Clot, Sant Gervasi i
Bellvitge, van celebrar el dia de Sant Ignasi tot fent camí de Tàrrega fins a Verdú.
En el trajecte, van descobrir més i millor la figura de Sant Pere Claver i la seva obra a Cartagena
d’Índies. També van poder visitar el Santuari i reunir-se al Local de Verdú.”

Un any mes, el pasat 1 d’agost, van visitar el
Santuari amb gran emoció les Gnes. Teresa de
Calcuta, mentre un grup de nens al seu càrrec
gaudien de la piscina de Verdú; i també d’un bon
dinar a Montornés de S., preparat per les senyoReligioses africanes de la Comunitat VEDRUNA

res del poble i gentilesa del Sr. Ignasi.
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Festa major a les Residències i Parròquia

Setembre 2019

Butlletí núm. 62 de l’Associació dels Amics de Sant Pere Claver

7

Visita al monasterio de Poblet y Verdú
El día sábado 16 de marzo el

nas en las que Vivian estas per-

grupo de reciclaje de Manre-

sonas, para ofrecerles mejores

sa, procedente de 14 países

condiciones de vida y soltarles

del mundo, salió a la ciudad de

de las cadenas de esclavitud;

verdú, para conocer el lugar y la

hermana lucero Machado de

casa de nacimiento de un gran

la compañía de María realizó la

santo en la historia de la Iglesia

Homilía y enriqueció los deta-

como lo es, San Pedro Claver.

lles de esta visita.

Durante el camino de recorri-

Todo estuvo enmarcado en un

do gozamos de la naturaleza y

ambiente de alegría, compar-

sus paisajes, como también del

tir fraterno y lleno de muchas

pueblo del monasterio y sus

fotografías de cada uno de los

encantos en arte e historia, que

compañeros,

nos invitaban a contemplar y

esta experiencia tan valiosa y

casa de San Pedro Claver, es-

enriquecedora para todos los

clavo de los esclavos como fue

participantes de este reciclaje

llamado, y allí nos recibió el Pa-

de dos meses en la Cova san

dre Toni Riera, encargado de la

Ignasi de Manresa.

obra y nos enseñó la historia a
del santo, además nos invitó a
hacer el recorrido por cada uno
de los sitios de la casa, que nos
recuerdan las obras de caridad
del Pedro Claver en Colombia,
y en donde se guardan los mejores objetos y reliquias sagradas del mismo.

que

perduran en nuestra vida, de

alabar a Dios. Llegamos a la

través de un video sobre la vida

recuerdos

padre Carles Marcet, nos ambientó en pequeños detalles
curiosos de la vida de Pedro,
seguidamente con una canción
de una artista colombiana llamada la Negra grande de Colombia Leonor González Mina,
en donde recordaba la historia
de la esclavitud de los africa-

Luego pasamos a la capilla

nos en tiempos de la colonia,

para disponemos a celebrar la

llegados al Puerto de Cartage-

Eucaristía, preparada por Her-

na de Indias. La Eucaristía es-

mana Lucero Machado More-

tuvo rica en símbolos que nos

no, religiosa de la Compañía

hablaron de una raza amada y

de María en Colombia y afro-

defendida por San Pedro Cla-

descendiente del mismo país;

ver y su defensa por la libertad

con una breve introducción el

de las condiciones infrahuma-

Agradecer de manera especial
al Padre Toni Riera, por sus detalles dedicación y entrega a
cada uno de nosotros.
Hna. Marta Inés Laguado Ortega
Participante.
16-3-2019
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Refugi:

Alguns dels peregrins que han pasat per Verdú,
tot fent el Camí Ignacià

Dona bo de veure grans i joves, la fe i el respecte vers el
nostre Sant.
Tot fent el camí Ignacià han visitat el Santuari un bon grup
de joves Estudiantes del Colegio de Jesuïtas de Houston
(Tejas), acompanyats de dos P. Jesuïtes i un Profesor

Els “Amics del Camí “ del Palau d’Anglesola, voluntaris que
atenen peregrins i visitants que passen per la seva població,
han volgut visitar el Santuari i principalment el Refugi de
pelegrins, per conèixer el seu funcionament i com son les
estances. Han quedat maravellats. Verdú té un refugi molt
bonic, molt net i útil.

Grup de 50 joves de la Pastoral Juvenil de San Sebastiàn

Grup.- Profesors Escoles de Jesuïtes de New York – Washington – San Francisco i Boston USA.

Grup.- Parròquia de Santa GIUSTINA de BELLUNO (Italia)

Setembre 2019
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Acta 41 Assemblea d’Amics
de Sant Pere Claver
Aquest any s’ha fet per primer
cop a l’Assemblea a l’esglèsia.
Motius: Calefacció I pujar escales per anar a sala audiovisual.
El Sr. President David Tous, ha
colocat una pantalla al altar, a
la que anat pasant diapositives
dels diversos actes que s’han dut
a terme al llarg del dos anys. …
(Festes Residencies avis ; diada
Verge Montserrat; joven peregrins portant tabernacle processó torxes; pendonistes flia.
Albareda-Sambola; fotos obres
nova esglèsia St. Pedro (Colombia) etc.
El Sr. Flavià Serret ha fet la lectura del última acta del any 2016,
ja que al 2017 el dia previst per la
Assemblea va ser el mateix que
ens va deixar el Pare Suñol S.J.

de la comunitat de Lleida, rector
de la parroquia St. Ignaci i capdevanter d’Arrels. Al c.s.
Un cop llegida l’acta, la cual ha
estat aprobada per unanimitat,

la Sra. Imma Estadella ha donat
l’estat de comptes (ingresos i
gastos) que s’han produit dient
.. que no h’habia fet el donatiu
acordat dels 1000 euros per no
tenir el nro, de c/c en ordre, a
la parròquia de Colombia a una
barriada molt pobra que porta
el nòm de San Pedro Claver, que
en van sortir fotos al butlletí del
2018.
El Sr. David Tous, tot pasant les
diapositives feia explicació dels
actes i visitants d’aquest periode. Una d’elles la del grup de jovent, que estaven de peregrins
al refugi i van demanar portar el
tabernacle amb la Reliquia a la
processó de les torxes. Van estar contentíssims, emocionats i
molt agraïts.
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Precs i preguntes.P. Guiu .- demana arreglo del terra del jardi, que es coloquin les
lloses planes, ja que hi ha perill
de caigudes i es rejuntin amb
paviment que no hi creixi herbes, que cada cop costa més de
netejar.
J. Capdevila.- que es coloqui filat
al vol de la reixa del jardí, perqué
no hi entrin gats que malmeten
les plantes.
A. Serra .- que es faci rampa a
escales entrada al jardi i a esglèsia , perquè persones amb cadira
de rodes i puguim accedir .
El Pare Roger i assistents i estàn
totalment d’acord , sempre que
hi hagi posibilitats per les mides
I pendent que es pugui fer. Es demanarà opinió i presupost a persona entesa.

Membres de Junta.Ha sortit la Sra. Rosa Alfonso
Guiu , a la cual el Sr. President
li fa entrega d’una medalla de
bronze del Sant, donantli les
gràcies pels serveix prestats tots
aquets anys.
Entra al seu lloc el matrimoni
Sra. Asunción Olivé PuiggrósJaume Llobet Saumell . sigueu
benvinguts, a fer aquest voluntariat.
M. Pont, comenta que costa molt
trovar persones joves que es vulguin involucrar a fer aquest servei d’entrar a la Junta, diu hi ha
persones que s’han ofert a fer el
servei d’obrir i tancar, pro sense ser de la junta. Es pot parlar
i el que importa es fer el servei
d’obrir i tancar perqué els visi-

tants i convilatants puguin entrar
pregar. La M. Alavedra diu no viu
a Verdú, pro si algún dia dels que
hi sigui pot colaborar amb algún
servei, amb molt de gust ho farà .
S’agraeix el seu oferiment.
El Pare Roger comenta que estaría be colocar una pantalla
d’audiovisual a l’esglèsia i així els
visitants, podrien posar en funcionament el vídeo molt interesant
de Sant PereClaver .(queda pendent de parlar)

Com estaba ja acordat anteriorment es comunica que l’Assemblea, es mantindrà ferla el tercer
dissabte de noviembre , a excepció que surti un imprevist.
I no habent més asumptes a
tractar el President alça la sesió..
Informant que a continuació hi
ha celebració de la missa i pica
pica per tots els asistents.
Verdú19 de gener de 2019
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Hospitalitat a l’estiu
Joves MAGIS* vivint en
comunitat de pregària i

persones nouvingudes i sense-

mar les realitats d’injustícia

llar de la nostra ciutat i pobles i

que hem vist.

servei

han conegut les persones i en-

L’estiu pot ser temps per a mol-

Ho han fet sota una sensibilitat,

tes coses i una d’elles és parti-

la del sant de Verdú, Pere Cla-

cipar en un camp de treball.

ver. Els seus serveis han estat a

Aquest agost deu joves d’arreu

Càritas d’Alcarràs, la Fundació

de l’estat espanyol han estat a

Arrels sant Ignasi i la Fundació

Lleida vivint en clau de pregària

Jericó. Han reflexionat també

i servei a la comunitat de jesuï-

amb els testimonis d’aquestes

tes i jesuïtines. S’han endinsat

i altres entitats que no només

en l’art de l’acollida i de l’hospi-

fan atenció sinó que busquen

talitat. Durant quinze dies han

maneres de poder fer incidèn-

obert els ulls a la realitat de les

cia política per tal de transfor-

titats que els hi donen suport.

nes com les Filles de Jesús.

El desig és que al tornar cadascú a casa seva allò que ha vist
i viscut continuï impregnant la
seva vida i acció.

MAGIS és la pastoral juvenil que porten arreu de l’estat espanyol els jesuïtes amb altres congregacions femeni-

Programa d’actes religiosos de la Festa Major
Dies 2, 3, 4, 5, 6 i 7 - Preparació de la diada del Sant
— A les 20.00 h. Eucaristia participada al Santuari
DIUMENGE, DIA 8
— Al migdia, VOLTEIG DE CAMPANES
— A les 20.30 h. CELEBRACIÓ EUCARISTIA i tot seguit, TRADICIONAL I SOLEMNE

PROCESSÓ DE LES TORXES

amb el recorregut: Santuari, Tomàs Pellisó, Plaça, Bisbe Comellas i Església
Parroquial
Al vestíbul del Santuari, es vendran els típics fanalets.
PRIORS: Sr. Eusebi Martí i Sanahuja
Si alguna família està interessada en ser Priors, de cara al proper any, ha de fer la petició al
President Sr. David Tous, abans del 31 de juliol 2020.

DILLUNS, DIA 9

FESTIVITAT DE SANT PERE CLAVER
— A les 11.00 h. a la Parròquia de Santa Maria

SOLEMNE OFICI CONCELEBRAT
Presidirà l’Eucaristia: Llorenç Puig S.J., delegat dels Jesuïtes a Catalunya
i Concelebrada: amb P. Jesuïtes i Sacerdots del Bisbat
Interpretació de la Missa a càrrec del Cor d’Homes i Joves de la Parròquia
Finalitzada la Missa, retorn i Veneració de la Relíquia al Santuari

DIMARTS, DIA 10
— A les 20.00 h, Missa en recordança dels difunts de la vila, al Santuari.
FESTA MAJOR RESIDÈNCIES D’AVIS
— Sant Pere Claver: dijous dia 5 de setembre a les 11.30 h.
— Mare Marcel·lina: dissabte dia 7 de setembre a les 17.00 h.
Eucaristia participada i Veneració de la Relíquia.
ES PREGA ENGALANAR I POSAR LLUMS ALS BALCONS
PELS CARRERS ON PASSI LA PROCESSÓ DE LES TORXES

