“Quants i quantes [persones: homes i dones] conec que, en mig del
xivarri dels carrers i les places, saben trobar en el seu cor, on Déu els
parla, una soledat que difícilment se’n trobaria d’igual a la Tebaida!”.
Sant Antoni Maria Claret, 1862

Butlletí 432. 15/03/2019

La Pasqua jove obre inscripcions
'La vida vivifica' és el lema de la Pasqua jove que proposen enguany els
claretians. Del 18 al 21 d'abril, la celebració tindrà lloc a l'Esquirol. Algunes
activitats es faran al Seminari de Vic, conjuntament amb la Pasqua d’Adults i
Familiar. En trobareu tots els detall al web de la Pasqua Jove.
Veure'n més

Famílies vinculades als
claretians aprofundeixen
en la Quaresma
Amb el lema ‘Floreix allà on estiguis
plantada’ es va celebrar diumenge
l’Encontre Familiar de Quaresma
d’enguany. Vint persones van
participar de la trobada que va tenir
lloc el diumenge a l’escola Antoni M.
Claret de Cornellà de Llobregat.
Veure'n més

Exalumnes i famílies
expressen la seva
confiança amb el Claret
Barcelona
Amb el lema ‘Floreix allà on estiguis

plantada’ es va celebrar diumenge
l’Encontre Familiar de Quaresma
d’enguany. Vint persones van
participar de la trobada que va tenir
lloc el diumenge a l’escola Antoni M.
Claret de Cornellà de Llobregat.
Veure'n més

Protecció de menors.
Comunicat 11 de març de
2019
Un mes després que es conegués un
primer cas de presumptes abusos en
un dels nostres centres educatius,
actualitzem la informació rebuda i les
mesures preses per afrontar-les.

Veure'n més

El Casal Claret reivindica
un futur més digne i
equitatiu per les dones
Més de cinquanta dones es van trobar
divendres 8 de març a quarts de 10
del matí a la Plaça Gaudí, davant del
Casal Claret. Es vnm unir als col·lectius
de dones d’Osona i el Lluçanès que
es trobaven al Parc Jaume Balmes i
juntes van fer una marxa pacífica i
gens silenciosa pels carrers de Vic.
Veure'n més

L’Esplai Estel obre
inscripcions a colònies i
campaments d’estiu 2019
Veure'n més

Claret publica ‘Los 7 dones
del Espíritu’ en castellà
Veure'n més

Segon diumenge de
Quaresma. 17 de març
Homilies-Lectio Divina

Calendari claretià
Tríduum i solemnitat de
Sant Josep, compatró de
la Congregació
17 al 19 de març
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