“Estimaran la virtut de la pobresa, mirant-la com la seva mare i amiga,
i amb aquest fi faran bé de privar-se algun cop del necessari, a imitació
de Jesús. Per nosaltres es va fer pobre i necessitat, nasqué pobre,
visqué pobre i morí pobríssim i fins i tot nu”
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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La província de Sant Pau rep la visita canònica del
pare Henry Omonisaye
Aquest dissabte 6 de març al matí els missioners claretians de Sant Pau
celebraran una trobada provincial en format virtual amb el pare Henry
Omonisaye, membre del govern general. Serà una reunió per posar en comú
els ressons de la visita canònica que va realitzar a la Província de Sant Pau del
23 de gener al 6 de febrer. Una visita que arriba en el procés de preparació del
proper Capítol General i que ha de servir per “projectar i plantejar futur
missioner”.
Veure'n més

Claret proposa una taula rodona
sobre l’educació integral
Aquest proper dimarts 9 de març a la tarda tindrà
lloc la taula rodona virtual del llibre Educació
Integral i Transformació del Sistema Educatiu a
Catalunya, el segon títol de la col·lecció
Blanquerna-Educació, una col·laboració entre la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
l’Esport Blanquerna-URL i l’Editorial Claret.
Veure'n més

L’església Claret de Lleida celebra
15 anys
Condicionats i limitats per les mesures del Covid,

la parròquia Sant Antoni Maria Claret, del barri de
Balàfia de Lleida, ha celebrat el 15è aniversari de la
inauguració de la nova església. Ho ha celebrat
amb una Eucaristia on s’ha recordat aquella data i
què va significar per la parròquia i el barri.
Veure'n més

Recull de premsa
Les biblioteques populars i parroquials del Pare Claret
| HÄNSEL I GRETEL Aquesta publicació cultural analitza el llibre ‘Las
bibliotecas populares y parroquiales’, una obra del pare Antoni Maria
Claret, publicada per primera vegada l’any 1863 per la Impremta de
l’Hereu de Pau Riera.

“El llegat del bisbe Pere en favor de la justícia, la llibertat
i la pau és més viu que mai” | ESGLÉSIA DE
BARCELONA Entrevista a Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe Pere
Casaldàliga i presidenta de la nova fundació que porta el seu nom i que
vol preservar el llegat d'aquest missioner claretià.

Agenda
De l'1 al 4 d'abril | Aquest any la Pasqua Familiar
i d'Adults de Vic porta per lema ‘Fratelli tutti. Ni
igualtat, ni llibertat sense fraternitat’, en referència
a l’última encíclica del papa Francesc. Atenent les
mesures de prevenció per la pandèmia, se celebra
en format virtual i es podrà seguir a través de la
plataforma Zoom. Aviat s’obrirà el període
d’inscripcions i es difondran els detalls per
participar-hi.

HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Tercer diumenge de
Quaresma
7 de març

Calendari claretià

Solemnitat de Sant Josep, compatró
de la Congregació

Mort del P. Esteve Sala, cofundador i
primer superior general (1858)

19 de març

18 d'abril
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