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SAPS QUÈ.... 

A la Diòcesi de Lleida hi ha dues Parròquies que tenen un particular lligam amb la 
“Verge dels Pobres”!!!. Són, la Parròquia del Secà de Sant Pere, de la que n’és Pa-
trona i La Parròquia de Montserrat que en te una imatge per la seva veneració. 

La seva acceptació en les Parròquies de Lleida va ser una mica costosa ja que, el 
seu nom “ Verge dels Pobres”, posava més de manifest, les greus penúries mate-
rials de l’època. Vençudes les resistències, la “Verge dels Pobres”, va tenir aixo-
pluc amb dues Parròquies en la dècada dels anys 60. 

D’ON PROVÉ L’ADVOCACIÓ? 

Es situa a Banneux Notre-Dame, petita localitat belga molt aprop de Lieja, l’origen 

de la seva aparició a Mariette de 11 anys i filla d’una gran família també molt po-

bra. 

Tot això tenia lloc els primers mesos de l’any 1933, tot just abans de l’inici de la 
segona guerra mundial. Europa estava immersa en: sofriments mise-ries, odis, ma-
lalties, ferits de guerra i pèrdua de sentit de fe i d’esperança. 

Potser tot això, va encaminar a fer de la Mare de Déu intercessora d’aquestes po-
breses amb la advocació de  “ Verge dels Pobres”, amb el missatge de: Creieu en 
mi i jo creuré en vosaltres. No us transformeu en allò que no sou, sigueu 
fills de Déu que viuen segons el seu amor. 

QUÈ PORTA LA SEVA DEVOCIÓ A LLEIDA? 

Són diverses situacions de malalties personals, de fallida de grans negocis, d’ang-
oixes familiars i de desesperació per sobreviure a tants mals , les que porten a fer 
de la devoció a la “Verge dels Pobres”, la pregaria habitual dels fidels. I ai-
xí....comencen les peregrinacions cap a ella. 

A l’estiu de 1963, el farmacèutic de Lleida, Sr. Carles Delmàs acompanyat de la 
seva esposa Hipòlita Domingo, fa una peregrinació a la localitat de Banneux Notre
-Dame i queda fascinat per l’enorme devoció amb que allí es venera la “Verge 
dels Pobres”. La devoció que neix en ell, li porta a encarregar una imatge per la 
Parròquia de Montserrat. Desprès de vèncer reticències del prevere , pot col·locar 
la imatge encarregada a l’escultor Sr . Robles, del Palau d’Anglesola. És la imatge 
que actualment podem venerar a la Parròquia, una talla en guix blanc que fa 
1,60m. Va ser inaugurada a l’octubre de 1963  per Herrn Rektor Georg Ja-
cob,director dels pelegrinatges alemanys, amb el que el Sr. Carles Delmàs va fer 
molt bona amistad, i amb la presència de Mn. Baudili Fornells i el Pare Lujàn. 

La Sra Montserrat Delmàs i Domingo, filla del matrimoni de Carles Delmàs Hipò-

lita Domingo, dóna fe que els fets són fidedignes, a Lleida 1 de setembre de 2016. 

 

 

 

 

 



 

DADES D’INTERÈS 

4/5 de febrer: Benedicció de les cande-
les, dels aliments de St. Blai i dels pits de 
Stª. Àgueda.5 de febrer: Missa cantada 
per la Coral Romana Catòlica. 

12 de febrer: The Mass at 11:00. 

19 de febrer: Mans Unides. 

CAFE YOUCAT AMB JOVES DE LA  

PARRÒQUIA COM A PROTAGONISTES 

Els nostres joves han col·laborat amb la participació del Ca-
fé YouCat de la delegació de joves del bisbat: A ells el agra-
ïm tota la seva tasca feta: Sou uns campions! 

ACTUALITAT, 

Diumenge passat, dia 15 de gener de 2017, es va celebrar a la Parròquia de Mon-
tserrat, la festivitat de la “Verge dels Pobres”, i es va fer un breu relat dels fets 
anteriorment exposats , per a coneixement dels feligresos. Durant la celebració de 
la Missa i concretament en l’Ofertori , es va fer l’ofrena d’unes boniques flors blan-
ques a la talla de la Verge. Al costat de la imatge , s’ha col·locat un breu resum de 
la seva història. 

Encara hi ha feligresos que recorden les peregrinacions de Lleida a Banneux Notre-
Dame, i de Barcelona a Lleida per venerar a la imatge que tenim a la Parròquia. 
També mostren estampes de l’època. 

PREGARIA, 

“VERGE DELS POBRES”, Alleugeriu el dolor dels malats de la nostra Parròquia, del 
nostre bisbat i del món sencer. Feu que trobem paraules escaients a tant sofriment. 
Que sapiguem fer costat a aquelles persones que pateixen, tan d’ànima com de cos, 
amb la tendresa misericordiosa de Déu. 

 

Lleida a 23 de gener de 2017. 

M. C. de Andrés 

CANDELERA, St. 

BLAI I Sta. AGUEDA 

 
Febrer és un mes de molta 
festivitat popular. El dos de 
febrer, amb la recollida de 
l’espelma o candela, conegut 
com el dia de la Candelera o 
de la Presentació del Senyor; 
el tres de febrer amb la 
benedicció de les Cristines en 
el dia de St. Blai, intercessor 
dels mals de gola; el cinc de 
febrer amb la benedicció 
dels pits de Stª. Àgueda amb 
la tradicional festa de la 
dona. En aquest dia es prega 
de manera especial per totes 
aquelles que pateixen càncer 
de pit.  

 En aquestes festivitats 
populars us exhortem a viure
-les amb alegria i joia a fi  
de veure com en elles ens 
acompanya l’amor miserico-
rdiós de Déu i dels seus inter-
cessors. 


