MISSIONERS CLARETIANS
KLARETAR MISIOLARIAK
MISSIONNAIRES CLARETAINS
MISSIONARI CLARETTIANI
MISIONEROS CLARETIANOS

Província Sant Pau
San Paulo Probintzia
Province Saint Paul
Provincia San Paolo
Provincia San Pablo

SANCTUS PAULUS

El P. RICARD COSTA-JUSSÀ BORDAS, CMF
Superior Provincial dels Missioners Claretians Sant Pau
Saluda fraternalment
tots els germans de la Província Sant Pau
Finalitzades les sessions de Consell Provincial d’inicis de març, executat el sondeig
corresponent i escoltat el Consell, comunico el nomenament dels Delegats Regionals:
Província Sant Pau – Catalunya:
P. MÀXIM MUÑOZ DURAN CMF
San Paulo Probinzia – Euskal Herria:
P. JUAN MARTIN ASKAITURRIETA EZKURDIA CMF
Province Saint Paul – France:
P. JUAN GUSTAVO PEZ NADALICH CMF
Provincia San Paolo – Italia:
P. FRANCESCO INCAMPO CMF
La nostra Província Sant Pau està formada pels territoris corresponents, fins a 1 de
gener de 2020, a les Provincies de Catalunya i Euskal Herria, i a les Delegacions
Independents de França i Itàlia, amb els seus membres, comunitats i activitats. Punt
de partença que ens porta a l’opció inicial d’una Província regionalitzada en quatre
Regions. La Província organitzarà la seva vida i missió tenint en compte les diferents
Regions que la componen i llurs realitats tot cercant el projecte provincial i missioner
de futur.
La regionalització és una manera d'harmonitzar la unitat amb la necessària inculturació
en la diversitat congregacional, eclesial, cultural, històrica i lingüística de les diferents
Regions que per elles mateixes constitueixen un context propi de missió i que
componen la Província. La regionalització és mitjà i expressió de vitalitat apostòlica i
fa visible en les diferents Regions l'acció missionera dels Missioners Claretians a la
Província Sant Pau. S'entén per Regió el conjunt de comunitats, obres, equips i
presències, radicades en el seu territori; i que és animada pels Missioners Claretians
que es coordinen i col·laboren entre si per assolir els objectius apostòlics de la
Província, sempre vinculats al seu Projecte de Vida i Missió, compartint el carisma i
treballant en missió compartida amb els laics.
La regionalització pretén facilitar la proximitat del govern a les diverses àrees
geogràfiques i atendre adequadament les característiques de les realitats locals i
territorials que condicionen l'acció evangelitzadora de cada Regió, donant-los una
resposta apostòlica amb el seu caràcter i estil propis. La regionalització s'entén sempre
en un context de coordinació provincial, constituint d'aquesta manera una font
d'enriquiment de la vida i missió de la Província.
Barcelona, Cúria Provincial, 12 de març de 2020
P. Ricard Costa-Jussà, cmf
Superior Provincial
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