“He de ser com un ciri que crema, gasta la cera i llueix fins que mor.
Als membres els agrada unir-se al seu cap, el ferro a l’imant i jo desitjo
unir-me a Jesús en el Sagrament i al cel”.
Sant Antoni Maria Claret, 1870
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Vic acollirà el primer Capítol Provincial dels claretians
de Sant Pau
Tindrà lloc a Vic del 26 de desembre de 2021 al 2 de gener de l’any 2022. Així
ho ha aprovat el govern general a proposta de l’actual govern provincial. El
superior provicial, Ricard Costa-Jussà, ha anunciat la convocatòria aquest mes
de gener.
Veure'n més

Mor el primer capellà diocesà
format a Guajará-Mirim
El Padre Raimundo va créixer acompanyat pels
Claretians que atenen la regió i que van crear les
parròquies de Seringueiras i São Miguel do
Guaporé, al Brasil. Va rebre l’ordenació sacerdotal
el juliol del 2011. Les complicacions provocades
per la COVID-19 l’han portat a la mort en plena
joventut. Des d'Enllaç Solidari se sumen al dol de
les comunitats del bisbat de Guajará-Mirim.
Veure'n més

Un treball acadèmic analitza el
catecisme il·lustrat del Pare
Claret
Sebin Mundackal considera les estampes del
“Catecisme Explicat” l’aportació més significativa
de Claret i l’expressió més clara de les seves

habilitats artístiques. Amb això el Sant mirava de fer
més atractiu allò difícil d’explicar o comprendre. Ho
recull l'estudi amb què aquest claretià, membre
del CESC, s'ha llicenciat en Història de l’Església a
la Universitat Pontifícia de Comillas a Madrid.
Veure'n més

Contes, documentals i debats, a la
Setmana de la Pau del Claret
Barcelona
Ampli ventall d’activitats lúdiques i de reflexió per
tal de seguir conscienciant l’alumnat envers la
necessitat de ser persones actives per aconseguir
la pau, tant en el dia a dia a l’escola com en la
societat que ens envolta. Aquesta ha estat la
Setmana de la Pau al Col·legi Claret de Barcelona.
Veure'n més

Automostres PCR, al Claret Valls
L'equip del Col·legi Claret de Valls segueix
treballant per garantir la màxima seguretat sanitària
per a tota la comunitat educativa. El professorat i
personal de serveis s'han fet les automostres
PCR: un cribatge que el departament d'educació
va anunciar a principis de mes.
Veure'n més

Agenda
Dimarts 2 de febrer, Jornada
Mundial de la Vida Consagrada
Enguany, en ple context de pandèmia, les diòcesis
catalanes conviden les congregacions a renovar
els vots en el si de les comunitats i organitzen
actes presencials i en línia. La jornada, que s'escau
per la Candelera, Festa de la Presentació de Jesús
al temple, arriba a la seva vint-i-cinquena edició.

HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Quart diumenge de
durant l'any
31 de gener
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Memòria dels beats màrtirs claretians
1 de febrer

Atemptat contra el Pare Claret (1856)
1 de febrer
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