“Totes les coses, fins i tot les més petites, ens estan publicant el poder
de Déu, la seva saviesa, la seva bondat i altres atributs”.
Sant Antoni Maria Claret, 1862

Butlletí 438. 05/03/2019
Quines prioritats sobre Solidaritat
i Missió volen els claretians per
Europa?
Prefectes d’apostolat i encarregats de Solidaritat i
Missió dels claretians de tot Europa, així com laics i
claretians implicats directament en aquest camp,
són convocats de divendres 10 a diumenge 12 de
maig a Colmenar Viejo (Madrid) a la trobada sobre
Solidaritat i Missió 2019. Definiran com ha de ser el
treball missioner claretià en relació a la Justícia, Pau
i Integritat de la Creació (JPIC), quins destinataris
prioritzar, des d’on i amb quin estil atendre’ls.
Veure'n més

El Casal Claret de Vic participa a
la 16a Mostra d’Entitats i
Músiques de Vic
Aquest dissabte 4 maig el Casal Claret de Vic serà
a la Rambla del Passeig i rambla del Carme de Vic
per explicar a peu de carrer el valor i sentit dels
projectes que desenvolupen.
Veure'n més

L’Editorial Claret publica l’àlbum
de record ‘La meva Primera
Comunió’
El llibre, del claretià Josep Codina i il·lustrat per
Mercpè Tous, és un regal per les nenes i els nens
que faran la Primera Comunió. Un record on
podran tenir tots els grans moments d'aquest dia i
de tot el camí recorregut abans d'arribar-hi, amb
missatges de Jesús i oracions.
Veure'n més

Lectures recomanades per a la
Pasqua

La Llibreria Claret ha fet una tria de diversos llibres
per viure el temps de Pasqua a fons.
Veure'n més

Lectures recomanades per a la
Primera Comunió
Jesús viu, La meva primera Bíblia, La Bíblia. Un
poble a l'escola de Déu, Déu té més d'un nom,
Senyor, sóc un dels vostres petits, La Bíblia de tots
i La meva Primera Comunió són els títols que
recomana la Llibreria Claret.
Veure'n més

GALERIA | Celebracions de Pasqua
al Claret Valls
Aquests dies s’han fet celebracions de Pasqua als
cursos d’ensenyaments primaris i secundaris del
Col·legi Claret Valls.
Veure'n més

El professor del Claret Barcelona
Oriol Ràfols presenta la seva
darrera novel·la
'Les costures de l’anell' va guanyar el VII Premi
Gregal de Novel·la. Aquests dies ha presentat
aquesta història farcida de detalls a la llibreria
Barra/Llibre i a la Sala Claret acompanyat,
respectivament, pels també docents de l’escola
Rafael Banegas i Judit Figuerola.
Veure'n més

Tercer diumenge de
Pasqua. 5 de maig de
2019
Homilies-Lectio Divina

Calendari claretià

Sant Joan d’Àvila, prevere i
Aniversari canonització Pare Claret
7 de maig

evangelitzador
10 de maig
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