“Feu i procureu al vostre proïsme tot el bé possible, espiritual i
corporal, temporal i etern: i, quan no us sigui possible procurar,
desitgeu-li ben bé, encomanau-lo a Déu i compadeixeu-vos d’ell.
Potser ell no us agrairà; no importa, ja us ho agrairà Déu”.
Sant Antoni Maria Claret
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Bisbe Vadell: “L’Església està preparada pel món
digital”
“Les xarxes són un gran vehicle. Som dins la cultura del tuit: ràpid i curt. Però
cal també la cultura del matís i el diàleg”. Així s’ha expressat el bisbe auxiliar de
Barcelona, Antoni Vadell, en el diàleg amb Josep Lluís Micó, professor expert en
entorns digitals. L’Editorial Claret els ha convidat aquest dijous al debat 'Déu al
mòbil. Religió i món digital' per presentar la nova aplicació de 'La Missa de cada
dia'.
Veure'n més

Norbert Miracle demana coordinar
el treball ric i positiu de l’Església
de Catalunya
Una realitat rica i complexa. Així va descriure i
analitzar l’Església de Catalunya mossèn Norbert
Miracle en el marc de la sessió de formació de
dissabte a la Sala Claret de Barcelona.
Veure'n més

Comunicat de l’equip
coordinador del procés cap a
la nova província
Veure'n més

L’Editorial Claret publica la
‘Lectio Divina Pasqua 2019’
de Josep Roca
Veure'n més

De Sevilla a Sallent per conèixer els llocs claretians
Alumnes i professors del Col·legi Claret de Sevilla diumenge van visitar el museu
i casa natal de Sant Antoni M. Claret a Sallent. Entre altres coses, van compartir
una ballada de aardanes que es feia a la plaça i vaa conèixer també l’església
parroquial de la vila.
Veure'n més

D’infantil a primària del Claret
Valls aprenen un gest de
perdó

Treballar la Setmana Santa
amb els fills a casa
Veure'n més

Veure'n més
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