“Déu estima molt la fidelitat de l’home en coses petites”.
Sant Antoni Maria Claret

Butlletí 437. 27/05/2019
Missatge de Pasqua del provincial dels missioners
claretians de Catalunya

Veure'n més

Mathew Vattamattam: “La Pasqua
segueix proclamant el missatge
redemptor de l’Evangeli”
Amb Crist al centre, podem acceptar les proves i
tribulacions en la fe, eliminar el seu fatal agulló per
mitjà del perdó, i descobrir la nostra veritable
identitat en Déu. La Pasqua segueix proclamant el
missatge redemptor de l’Evangeli: Crist ha
ressuscitat, l’Amor viu!
Veure'n més

La Pasqua a l'Esquirol aplega 25 joves amb el lema 'La
vida vivifica'
El lema d’enguany ha sigut 'La Vida Vivifica', inspirat en una cançó de Taizé que
parla de la Paraula de Déu és la Vida que fa viure tot el existeix.
Veure'n més

GALERIA | Pasqua Familiar de Vic
2019
Famílies vinculades als claretians s’han trobat a Vic
de Dijous Sant a Diumenge per celebrar plegats la
Pasqua. Enguany, amb el lema ‘La joia de servir’.
Veure'n més

Diumenge 28, Dia de la Missió
Claretiana
Els claretians vivim i treballem en comunitat i, per
tant, aquest dia ens motiva a formar comunitats
que irradiïn l’alegria de l’Evangeli. I així puguin
convidar d’altres persones a unir-se a nosaltres,
per poder fer arribar la paraula de Déu a tots
aquells que en viuen al marge.
Veure'n més

En marxa un Servei d'Acollida i
Recerca sobre possibles casos
d'abusos
D’acord amb el compromís per aclarir qualsevol fet
del passat i que s’assumeixin les responsabilitats
pertinents, s'ha posat en marxa un Servei
d’Acollida i Recerca sobre possibles casos
d’abusos que s’hagin produït en les seves obres
educatives. Se'n farà càrrec l’advocat Xavier
Puigdollers, persona externa a la institució.
Veure'n més

Màxim Muñoz demana als polítics “un esforç per
superar prejudicis sobre el fet religiós”
“Demanem poca cosa: el respecte al fet religiós”. Aquesta va ser la demanada
principal dels representants religiosos als polítics en la presentació de 'Déu a
Barcelona. Sis alcaldables i el fet religiós'. El llibre d’entrevistes amb els
alcaldables a l’Ajuntament de Barcelona es va presentar al Palau Mercader del
barri gòtic de Barcelona, amb la presència de representants de les
candidatures i de diverses institucions religioses.
Veure'n més

Nou volum de la publicació ‘Studia
Claretiana’
El Centre d’Espiritualitat Claretiana de Vic acaba de
publicar un nou volum de 240 pàgines de la
publicació Studia Claretiana XXXIII. Els estudis
versen sobre temàtiques en part o totalment
inèdites sobre Antoni Maria Claret.
Veure'n més

Mor el pare Xavier Moix Bresoli
Dimecres, 24 d’abril de 2019, a la tarda, va morir a
l’Hospital de Sant Pau (Barcelona) el P. Xavier Moix
Bresoli, cmf, de la Comunitat Cúria- Assistencial.
Preguem per ell. Que reposi en la pau del Senyor
Jesús, al que va servir en aquesta vida com a
Missioner Claretià.
Veure'n més

GALERIA | Rams a la
parròquia de Santa Maria de
Sallent
Veure'n més

Zapatos Rotos, una
autobiografia poètica del
fotògraf Joan Guerrero

Rams a la parròquia Claret de
Lleida
Veure'n més

Sant Jordi, al Casal Claret de
Vic
Veure'n més

Veure'n més

La parròquia Claret de Lleida
fa de Dijous Sant un sopar
solidari
Veure'n més

Unes 75 persones participen
al tradicional aplec al Santuari
de Fucimanya
Veure'n més

Segon diumenge de
Pasqua. 28 d'abril de
2019
Homilies-Lectio Divina
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