“En no estar tan divulgada la notícia que jo predicaria en aquestes
missions, m’aconsellaven que no les prediqués perquè, deien, i ho
crec, que perillava la meva vida; però jo gustós estic disposat a donar
la vida per amor de Jesucrist i per a la salvació de les ànimes"
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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Leon Rohan Peries, nou membre de la comunitat
claretiana de Vic
El claretià Leon Rohan Peries Maththes ha estat destinat pel Govern General a
Vic per formar part del Centre d’Espiritualitat Claretiana. Des d’aquí li donen la
benvinguda i li desitgen el millor en la seva preparació per servir a la
Congregació des de Vic.
Veure'n més

El claretià Helin John, nomenat
membre del consell presbiteral de
Vic
Aquest dilluns el bisbat de Vic ha fet públics tres
nomenaments recents del bisbe Romà Casanova.
Un d’ells és el nomenament del missioner claretià
Helin John com a membre del Consell del Presbiteri
en representació dels religiosos presents a la
diòcesi.
Veure'n més

Mor a Perú el claretià Francisco
Javier Sádaba Guillén
Francisco Javier Sádaba Guillén desenvolupava el

seu compromís pastoral a la comunitat de
Maranga, a Lima, tenia 75 anys i era membre de la
província de Sant Pau. Els seus germans claretians
el recorden com un home bo, servicial, senzill,
pacient, de bon cor, molt cordial i amb humor i
gràcia.
Veure'n més

El “Sant Jordi Solidari” del Centre
Claret Girona, tot un èxit
El “Sant Jordi Solidari” organitzat pel Centre Pare
Claret de Girona ha recollit prop de 500 € que
aniran destinats als projectes de l’ONG dels
missioners claretians de Catalunya, Enllaç Solidari.
Veure'n més

Recull de premsa
DIARIO DE NAVARRA | Alumnos del colegio Claret de
Pamplona entregan un código ético para los
parlamentarios Alumnes d'entre 14 i 18 anys de l'escola Claret
Larraona de Pamplona van lliuren als parlamentaris un Codi Ètic que han
elaborat per al bon exercici de la política

HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Cinquè diumenge de
Pasqua
2 de maig

Calendari claretià

Sant Felip i Sant Jaume, apòstols i
compatrons
3 de maig

Canonització del Pare Claret (1950)
7 de maig
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