Una crida a la misericòrdia en la festa de Sant
Pere Claver a Verdú
Ds, 11/09/2021 per Catalunya Religió

(Jesuïtes) El bisbe de Vic i administrador apostòlic de la diòcesi de Solsona, Romà
Casanova va presidir dijous al matí la tradicional eucaristia amb motiu de la
festivitat de Sant Pere Claver a la parròquia de Santa Maria de Verdú, poble natal
d’aquest sant, patró dels jesuïtes de Catalunya, que al segle XVII es va embarcar
cap a Amèrica on va dedicar la seva vida als esclaus africans.
La celebració ha tingut aquest any un caràcter especial, perquè s’emmarca dins de
l’Any Ignasià que commemora el 500 aniversari de la conversió d’Ignasi de Loiola,
fundador de la Companyia de Jesús.
Mons. Casanova va posar l’accent en la seva homilia en la necessitat de
misericòrdia i acompanyament per fer front a les situacions de dificultat. El bisbe
va convidar a seguir l’exemple de Sant Ignasi de Loiola i Sant Pere Claver, en el
marc de l’Any Ignasià. Va destacar que de Sant Ignasi, aprenem que necessitem
posar a Déu en el nostre principi i fonament, per trobar la manera de lloar i servir
a Déu fins i tot en les situacions que demanen més discerniment. I de Sant Pere
Claver, aprenem a exercir la misericòrdia evangèlica en tota situació dolorosa
humana.
La celebració de Sant Pere Claver és una festa molt significativa, tant per la
Companyia de Jesús com per al poble de Verdú. Per aquest motiu, l’eucaristia va
ser concelebrada per molts jesuïtes d’arreu de Catalunya així com diversos
sacerdots diocesans, i hi van assistir un bon nombre de veïns de Verdú.
Després de l’eucaristia es va celebrar la tradicional processó pels carrers de Verdú
fins el Santuari i casa natal de Pere Claver. Allà, el delegat dels Jesuïtes a
Catalunya, Enric Puiggròs va llegir unes paraules del Superior Provincial dels
Jesuïtes, Antonio España. En elles destacava el recorregut històric de Sant Pere

1

Claver des de Verdú a Cartagena d’Índies i el seu recorregut interior per esdevenir
esclau dels esclaus.
“Verdú i la comarca d’Urgell havien inundat la infància de Pere Claver de bellesa.
Allí va néixer la seva capacitat de silenci i meditació”, destaca el Provincial en el
seu missatge. El seu recorregut interior, va dir, el porta a “caminar al costat dels
exclosos i descartats del món, els vulnerats en la seva dignitat, en una missió de
reconciliació i justícia".
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