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Editorial

El dia 11 d’agost, el Pare Sosa SJ, visità el Santuari. El President dels Amics de Sant Pere 
Claver, el Sr. David Tous, li feu lliurament d’una medalla de bronze del Sant feta per 

l’artista Cinto Casanovas SJ.

Verdú i l’any Jubilar: 
 Ignatius 500

Ara fa 500 anys que Ignasi 
de Loiola, ferit en la defen-

sa de Pamplona, es replanteja 
tota la seva vida i decideix anar 
en peregrinació a Jerusalem. 
Pel camí passa per Montser-
rat i baixa a Manresa i fa vida 
d’eremita en una cova vora el 
riu Cardener. Allí redacta la 
seva gran obra els Exercicis 
Espirituals. L’estada es va allar-
gar durant onze mesos. Ara 
500 anys després, els pares 
Jesuï tes han decidit comme-
morar aquest transcendental 
fet, declarant el curs 2021-22 
any Jubilar amb el títol “Igna-
tius 500”

En tota aquesta celebració 
Verdú hi té molt a aportar i els 
Amics de Sant Pere Claver fa-
rem tot el que bonament pu-
guem per que “Igantius 500” 
esdevingui un període de des-
coberta espiritual de la gran 
obra d’Ignasi de Loiola. Ho fa-
rem amb l’ajut del nostre con-
vilatà Sant Pere Claver.

De moment, iniciem aquest 
any jubilar amb un comença-
ment immillorable, guaiteu si 
més no: el passat 11 d’agost el 
Pare General de la Companyia 
de Jesús, Arturo sosa SJ, va ve-
nir al Santuari verduní, per pre-
gar davant la relíquia de Sant 
Pere Claver.

La presència del pare General 
Arturo Sosa, va ser emocionant 

pel que representa de compli-
citat comunitària espiritual.

Molts érem uns nens quan ens 
va visitar un altre superior Ge-
neral dels Jesuïtes, el Padre 
Arrupe SJ, i la recordem amb 
molta emoció.

Amb gran joia, els amics de 
Sant Pere Claver li vàrem de-
dicar unes paraules de sincera 
benvinguda que reproduïm en 
aquest Butlletí.

Puc assegurar que de la con-
versa i pregària amb el Pare 
General Arturo Sosa, igual com 
en aquella altra ocasió amb el 
Pare Arrupe, hem copsat amb 
esperança que la Companyia 
de Jesús segueix ferma i de-

cidida a seguir l’obra de Sant 
Pere Claver, pel que fa l’acolli-
ment dels migrants necessi-
tats d’arreu del món. Ho hem 
dit moltes vegades, les migra-
cions actuals són motivades 
per causes molt diferents a les 
dels esclaus acollits per Sant 
Pere Claver, però els patiments 
i les urgències d’auxili són 
igual ment imprescindibles.

Des de la Associació dels 
Amics de Sant Pere Claver 
us desitgem a tots i totes una 
bona Festa i molta prudència i 
salut corporal i espiritual.

David Tous Moner
President
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Activitats al Refugi
RESSENYA RECÉS
VERDÚ, 22-23 d’ABRIL:

Si hagués de descriure el que em 
va suposar el recés amb una sola 
paraula, seria pausa. No portàvem 
ni tres setmanes des de que va 
acabar Setmana Santa, i l’estrès 
ja havia tornat al nivell habitual. 
La nostra rutina no ens permet el 
luxe d’estar dos dies sencers sen-
se pensar en les nostres obligaci-
ons, i el recés ens els va donar.

En quant a les activitats, serio-
sament, em van sorprendre, i crec 
que així ens va passar a tots. He 
anat a altres recessos de classe, 
i les activitats acaben sent més 
un passatemps que altra cosa. En 
el recés de dijous i divendres, en 
canvi, la gran majoria de les acti-
vitats em van ajudar. Em van aju-
dar a tancar temes que m’havien 
quedat oberts feia temps, em van 
ajudar a enfortir la relació amb 
amics propers que hi van anar, i en 
general em van fer pensar moltes 
coses. I, pel que hem parlat, als 
demés també els va passar una 
cosa semblant.

Una altra cosa molt important per 
a què el recés sortís bé va ser el 
bon rotllo entre la gent. Ningú es 
va separar pel seu compte, tots 
ens escoltàvem a tots i això ens 
va donar confiança per a obrir-nos 
més. En resum, crec que tots els 
que hi vam anar estem d’acord 
en que ens van ser dos dies molt 
útils, “divertits, però no només 
això” com va dir l’Alexis a l’arribar, 
i que tots necessitàvem per a obli-
dar-nos una mica de la rutina.

Alumnes del Col·legi Claver, acompanyats pel professor Alexis Bueno, van passar pel 
refugi, en tres torns.

TAN SOL 

Que sovint mostrem poca part de 
nosaltres però fer-ho ens fa m s 
van ser dos dies, però dos de ben 
aprofitats. Mai havia pensat tanta 
estona en el meu jo interior, en el 
que volia realment, en com soc, 
com era i com vull ser. No havia 

descobert del tot i no n’era cons-
cient de les magnifiques persones 
que tenia al costat fins aleshores, 
del molt que porta cadascuna 
d’elles dins. 

M’he adonat que, com a grup, po-
dem ser imparables, que recol-
zant-nos ens sentim menys febles 
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i les ferides que escauen fan una 
mica menys de mal. 

Més humans, més imperfectes i 
més autèntics. Aquests dos dies 
s’ha creat un ambient de respecte 
i acceptació del qual estic molt or-
gullosa i m’agradaria conservar. 

Resumiria l’experiència en amor, 
cafès amb el grup, activitats pro-
fundes, cançons, menjades com-
partides, nit llarga però especial i 
caminada amb molt bona compa-
nyia. M’emporto un record de Ver-
dú força màgic gràcies a vosaltres, 
i a tu, Alexis. 

Carla Rojo

RECÉS 1r BAT A:  VERDÚ

Començàvem plens de dubtes, no 
sabíem molt  bé  que ens espera-
va. A l’arribar a Verdú vam comen-
çar a parlar entre tots i va sorgir 
una gran complicitat. Més tard, 
vam  dur a terme  una activitat  en 
què entràvem en una cova amb els 
ulls tancats per  conèixer-nos  mi-
llor a nosaltres mateixos i vam com-
partir el viscut en grup. Va ser una 
estona molt emotiva en la que vam 
compartir algunes parts de nosal-
tres. Després vam reflexionar so-
bre la societat en què vivim, obrint 
un debat molt interessant.  A la 
nit vam fer un joc de preguntes en 
el que ens vam conèixer millor els 
uns als altres, ensenyant petites 
parts de les nostres vides. L’ende-
mà el Javier ens va explicar la seva 
experiència vital, va estar molt in-
teressant. Després, vam tenir unes 
estones de reflexió en diferents 
espais que ens van permetre pa-
rar i plantejar-nos el nostre rumb 
i la nostra essència. Finalment, 
vam donar gràcies i vam exposar 
un desig. Gairebé tots vam coinci-
dir en que donàvem gràcies pel re-
cés i demanàvem mantenir la unió 
i l’ambient  tan màgic que havíem 
creat. De tornada a Tàrrega es va 

Uns Càmeres de televisió, acompanyats per José-Luis Iriberri SJ, van 
fer el camí Ignasià tot filmant un reportatge per emetre a la TV i xarxes 

socials.

tornar a percebre aquest vincle 
que s’havia creat, cantant i rient 
tots a una. 

En aquest recés hem tingut esto-
nes per reflexionar sobre nosaltres 
mateixos i compartir amb els al-
tres les nostres inquietuds. He po-
gut aprendre moltes coses dels al-

tres i de mi mateixa enriquint-me 
moltíssim a nivell personal. 

Ha estat una experiència inobli-
dable que tornaria a repetir mil i 
un cops!

Maria Villena
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El dia 10 d’agost un bon grup de 
peregrins de França i Bèlgica 
acompanyats de quatre Jesuïtes 
també van passar per Verdú fent 
el camí. Oficiaren una missa al 
Santuari amb uns cants fantàstics 
i amb una gran fe…  Admirable.

El dia 11 els P. Jesuïtes i algun altre del grup, es van 
voler quedar per saludar al Pare Sosa SJ, General de la 
Companyia. Compartint una foto al refugi. Casualment, 
el dia 11 aquests peregrins van arribar a Montserrat 
i es van trobar amb el matrimoni Castelló-Binefa, 

compartint una foto ja que, el dia anterior, s’havien 
conegut a Verdú. 

El Peregrí que porta més vegades fet  el camí Ignasià, 
és José Luis Iriberri SJ, persona que ho ha promogut i 
té un gran interès. Una felicitació.

Així, el dia 12 va tornar a passar per Verdú, fent el camí 
i mirant que la senyalització estigués correcta. Aquí es 
va trobar amb dos peregrines i va compartir una foto.

A més, el Pare Sosa SJ és l’autor del llibre ? Buscando 
al Peregrino: El Camino Ignaciano
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A causa del Covid 19, la Festa Major va estar limitada 
de persones i no es va poder entrar la Relíquia a la 
parròquia després de la processó de les torxes. 8 setembre 2020

Dia 9 setembre 2020, diada Sant Pere Claver

Missa solemne a la parròquia presidida per Enric 
Puiggrós SJ, Delegat dels JesuÏtes de Catalunya

Les Residències Mare Marcelina i Sant Pere Claver 
no van tenir missa de festa major amb la Relíquia per 
culpa del Covid 19.

*L’any 2020 no hi ha ACTA de l’Assemblea General 
ja que no es va poder fer la reunió per la pandèmia. 
Veurem si aquest 2021 es podrà celebrar...

Activitats al Santuari
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Octubre 2020 -  Primera Comunió al Santuari

No es va poder celebrar la Primera Comunió del infants al temps adequat però, finalment, es van poder 
celebrar al mes d’octubre. Aquets infants van poder gaudir, encara que amb retard, del seu gran dia, de la 

Primera Comunió. Ells són: Joan Fabregat i Riera, Pau Molina i Costa i Dídac Martí i Fernandez. 

27 abril 2021 - Festivitat Verge de Montserrat. Degut al Covid 19, es va celebrar amb aforament limitat i fou 
anul·lada la tradicional entrega als assistents del ramet de timó.
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12 juny 2021 -  Primera Comunió al Santuari. Un bon grup de nenes que són: Clara Puig i Guiu, Míriam 
Buñales i Gimenez, Xènia Serret i Barybina, Berta Puig i Guiu i Estel Font i  Àlvaro.

26 juny 2021 – Dues nenes que estan vinculades a la 
nostra parròquia de Verdú i que van celebrar la seva 
Primera Comunió a Granyena també la celebraren  
al Santuari aquest dia coincidint amb l’aniversari del 
bateig del nostre Sant 

Elles són: Èlia Torres i Plaza i Queralt Niubó Badia. 
Van estar acompanyades per les seves companyes de 
catequesi, Clara, Estel, Berta i la catequista de totes 
Elles, la Sra. Plaza

Aniversari  del bateig. 

Encara que, amb període de persones limitades a 
l’església, es va fer la celebració amb l’entrega dels 

tradicionals confits a tots els assistents.
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BONA NOTÍCIA

Acompanyat per Llorenç Puig SJ, anterior Delegat 
dels JesuÏtes de Catalunya, va visitar Verdú, per fer 
un reportatge, Pierre Bélanger SJ, responsable de  
“comunicación de la Curia de Roma”. Va ser un gran 
honor rebre aquest Jesuïta per la gran simpatia i 
senzillesa que té. A les fotos es pot contemplar que 
mentre ell firma al llibre de visites, el Pare Llorenç està 
fent una dedicatòria a un llibre de la vida del nostre 
Sant, que ell mateix seria el portador per entregar al 
Papa Francesc, junt amb un vídeo de Sant Pere Claver. 
És molt emotiu saber que anirà directament a parar 

VISITES

Hem rebut un gran nombre de visites. Aquestes 
fotografies en són un exemple:

A dalt, un grup de Frares Carmelites acompanyats 
pel Pare Manel, superior dels Carmelites de Tàrrega.

A la dreta, Francesc Xammar S.J. de la comunitat de 
Torreforta de Tarragona amb uns feligresos, entre ells 
una senyora de nacionalitat colombiana.

a mans del Sant Pare. Ens comentà que almenys un 
cop al mes dinen junts i fan una estona de convivència 
també amb altres Jesuïtes.
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Querido padre Arturo Sosa, bien
venido a Verdú,  bienvenido a la 
humilde casa natal de nuestro 
venerado Pedro Claver, “esclavo de 
los esclavos para siempre”. 

Así se declaró  el, desde el mismo 
día  de la profesión de sus votos el 
3 de abril de 1622 en Cartagena de 
Indias. 

I fue extremadamente fiel a esta 
promesa pues así obró a lo largo de 
toda su vida de entrega humilde y 
tenaz. 

Pedro Claver nos lo mostró con su  
humanidad de extrema dedicación 
al cuidado físico y espiritual de los 
hombres y mujeres esclavizados 
por el egoísmo extremo de otros 
hombres y mujeres. 

Nos consta y nos sirve de ejemplo su 
compromiso activo, en favor de todos 
aquellos que sufren marginación 
i angustias insuperables por ellos 
mismos .

Es por eso mismo que hoy nos 
complace  compartir aquí en 
Verdú, ante la imagen y reliquia 
de San Pedro Claver  esta oración 
comunitaria. 

Plegaria que consideramos puede 
convertirse en testimonio ejemplar, 
trascendente i explicito, para todas 
las gentes, cristianas o no, y muy 
especialmente para aquellos a 
quienes les cuesta despertar en 
su interior el sentimiento de la 
solidaridad generosa y activa.

Nuestro querido Papa Francisco 
en su encíclica Fratelli Tutti, nos  
recuerda que “hemos crecido  en 
muchos aspectos pero que aún 
somos analfabetos en acompañar, 
cuidar y atender los más frágiles 
y débiles de nuestras sociedades 
desarrolladas”.

Con el resultado de  migraciones   en 
condiciones, si cabe, más precarias 
que las de aquellos galeotes que 

Sant Pedro Claver veía llegar desde 
su sencilla celda. Necesitamos 
poner la mirada atenta  en el  Pedro 
Claver que nos enseñó con su 
cotidiana entrega y así tener un 
ejemplo que nos sirva de guía para 
hacer el camino con voluntad de 
hospitalidad i acogida al extranjero, 
al extraño que lo necesita.

Los t iempos presentes y de 
inmediato futuro se presentan 
llenos de retos e incertidumbres: 
la emigración, la vieja y nueva 
pobreza, la avalancha tecnológica, 
las pandemias sanitarias, el cambio 
climático, la disrupción de nuevos 
modos de vida y también, opinamos, 
el gran reto de como encajar nuestra 
espiritualidad y valores cristianos 
en este contexto complicado. 
Los jesuitas afrontaron también 
a lo largo de su historia enormes 
incertidumbres y sin duda sabrán 
ayudarnos, podrán contribuir, a 
discernir en los tiempos que vienen, 

Paraules de benvinguda al Pare General en la 
seva visita al Santuari 
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Ventada

aquellas opciones más justas, 
aunque no sean precisamente las 
que nos indique la moda dominante 
o el torbellino de las redes sociales. 
No siempre la corriente mayoritaria 
es la conforme a nuestros valores, 
pero afirmarse en lo esencial 
tampoco es fácil.

En Lleida tenemos la fundación 
Arrels dirigida por el joven Jesuita  
Roger Torres (realizó los votos 
en esta Santa casa), ellos son 
la semilla que ha brotado con 
fuerza en nuestra tierra, y desde 

nuestra Asociación, les apoyamos 
en este camino de humildad y 
acompañamiento al marginado. 

Las visitas del colegio Claver 
acompañadas por el Padre Riera y 
el padre Alexis nos llenan de ilusión 
i esperanza pues entrevemos como 
la semilla de Pedro Claver se va 
sembrando en los corazones de  
jóvenes de estas tierras.

Hoy rezamos en plegaria comu
nitaria gozosamente presidida por 
vos.

El passat mes de gener, igual que moltes cases de Verdú, el  Santuari també va rebre en la 
ventada que va fer tant de mal a molts llocs, i, sent el teulat molt gran, doncs més quantitat 
de desperfectes.
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Programa d'actes religiosos 
de la Festa Major

Dies 1, 2, 3, 4, 6 i 7 - Preparació de la diada del Sant

— A les 20.00 h. Eucaristia participada al Santuari

DIMECRES, DIA 8

— Al migdia, VOLTEIG DE CAMPANES

— A les 20.30 h. CELEBRACIÓ EUCARISTIA i tot seguit, TRADICIONAL I SOLEMNE 

PROCESSÓ DE LES TORXES
 Al vestíbul del Refugi, es vendran els típics fanalets.

 PRIORES: Associació Dones Argila als 20 anys de la seva fundació.
 Si alguna persona o família està interessada en ser Prior el proper any, cal fer la petició al 

President, Sr. David Tous, abans del 31 de juliol 2022.

DIJOUS, DIA 9

FESTIVITAT DE SANT PERE CLAVER
— A les 12.00 h. a la Parròquia de Santa Maria

SOLEMNE OFICI CONCELEBRAT
 Presidirà l’Eucaristia: Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic.
 Homilia a càrrec de José Antonio España i Sanchez SJ, Provincial Jesuïtes 

d’Espanya, acompanyats d’altres sacerdots i jesuïtes.
 Interpretació dels cants a càrrec del Cor d’Homes i Joves de la Parròquia
 Finalitzada la Missa, retorn i Veneració de la Relíquia al Santuari

DIVENDRES, DIA 10

— A les 20.00 h, Missa en recordança dels difunts de la vila, al Santuari.

DISSABTE, DIA 11

— La missa vespertina de les 8 del vespre al Santuari, queda suprimida.

NOTA: Cal respectar l’aforament de les esglésies i la distància de seguretat a la 
processó. No hi haurà veneració de la relíquia, només es podrà passar per davant 
i fer acatament.

ES PREGA ENGALANAR I POSAR LLUMS ALS BALCONS 
PELS CARRERS ON PASSI LA PROCESSÓ DE LES TORXES


