“Beneit sigueu, Déu meu. Doneu la vostra santa benedicció a tots els
qui em persegueixen i calumnien. I a mi doneu-me humilitat, paciència i
conformitat amb la vostra santíssima voluntat per a sofrir en silenci i
amor les penes, persecucions i calúmnies que vós permeteu que
vinguin damunt meu”
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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Màxim Muñoz: "En un Capítol General copses la
nostra gran tradició congregacional"
L’any 2003 el claretià Màxim Muñoz va participar en el seu primer Capítol
General. Un Capítol que en aquell moment es va centrar en la vida. La
Congregació, que viu la preparació del proper XXVIè Capítol General, ha gravat
una sèrie de vídeos de testimonis de claretians que expliquen com van viure i
què recorden del seu primer Capítol General.
Veure'n més

Vattamattam: "Els claretians no
podem ser només treballadors
socials, també som creients"
Primera trobada mundial de procuradors de
missions dels Missioners Claretians. Fins a 48
participants de les diferents conferències de tot el
món s’han reunit telemàticament per treballar els
principis rectors de la Procura General de la Missió
i la gestió i avaluació dels diferents projectes
claretians.
Veure'n més

Xavier M. Piquer: "Gràcies per
ajudar-me a donar gràcies"
El missioner claretià Xavier M. Piquer, va morir el 12
de febrer a l’edat de 80 anys a causa de la Covid19. De la comunitat de Valls, va dedicar gran part
de la seva vida als àmbits pastorals de la joventut i

la catequesi.
Veure'n més

Perquè la Quaresma no sigui un temps perdut
En el seu missatge per a la Quaresma d’aquest any 2021, el papa Francesc té
una frase que deixarà parat a més d’un… perquè fa servir un llenguatge que no
se sol fer servir, encara que ningú no el negui.
Veure'n més

Encarna, la catequista, per Joan
Font
Tot va ser molt ràpid, una parada cardíaca, i la
nostra estimada catequista passava a l’eternitat. Al
seu comiat al Lledó hi érem tots els catequistes.
Volíem acomiadar-nos de l’Encarna i de la seva
germana Anna, que també va morir, el mateix dia.
Veure'n més

Mor la missionera claretiana Ana
María Hernández Gaspar
Ana María Hernández Gaspar, missionera
claretiana de la comunitat de Reus, acompanyava
grups de Vida Creixent. Va morir el passat
dimecres 10 de febrer a l'edat de 85 anys,
després de 62 anys com a missionera claretiana.
Veure'n més

Girona reformula el sopar de la
fam
El Centre Pare Claret de Girona ha organitzat el
tradicional sopar contra la fam en benefici dels
diferents projectes d’Enllaç Solidari. Enguany,
donades les circumstàncies excepcionals, el sopar
ha estat simbòlic.
Veure'n més

Recomanacions de la Llibreria Claret per Quaresma
HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Primer diumenge de
Quaresma
21 de febrer

Calendari claretià

Aniversari mort P. Nicolás García,
superior general (1950)
24 de febrer

Beatificació del Pare Claret (1934)
25 de febrer
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