“Enmig d’aquest enrenou, mentre oïa la santa Missa, vaig recordar-me
d’haver llegit de molt petit aquelles paraules de l’Evangeli: Què en
traurà l’home de guanyar tot el món si finalment perd la seva ànima?
Aquesta sentència va causar-me una profunda impressió… fou per a
mi una sageta que va ferir-me el cor”.
Sant Antoni Maria Claret

Butlletí 439. 10/05/2019

Els claretians obren horitzons en el Dia de la
Província celebrat a Valls
Una quarantena de claretians es van aplegar dissabte 4 de maig al col·legi
Claret de Valls per celebrar el Dia de la Província. La trobada va permetre visitar
les obres del nou edifici destinat a parvulari i educació infantil. I fer una reflexió
sota el lema 'Néixer de nou' referint al naixement de la nova Província de Sant
Pau i les actituds d’esperança i obertura d’horitzons amb què cal viure'l.
Veure'n més

Des del Lledó de Valls: “Com a
cristians no podem permetre
famílies que malvisquin”
“Qui ens hi vol ajudar?” És la pregunta que es fan
des de Mare de Déu del Lledó de Valls. Els
parroquians busquen solucions pels sense sostre.
Han creat una comissió que coordini l’atenció que
ofereixen a aquestes persones que viuen en
situació de vulnerabilitat.
Veure'n més

Diumenge, Josep Maria Abella a
'Misioneros por el Mundo'
El programa de televisió 'Misioneros por el Mundo'
viatja aquest diumenge 12 de maig fins a Osaka, la
segona ciutat més gran del Japó. Entre d'altres
missioners claretians que tenen cura de la
comunitat catòlica, entrevisten al bisbe Josep Maria
Abella.
Veure'n més

Alumnes del Claret Barcelona,

Alumnes del Claret Valls

classificats al programa

coneixen Enllaç Solidari de la mà

‘Emprende por el clima’

del pare Font
Veure'n més

Veure'n més

Nous tallers de contes i
musicoteràpia al Casal Claret
Tota aquella gent que regala el seu temps, la seva
formació i el seu compromís fa possible que
l’Escola de la Pau sigui un espai de creixement i
acompanyament per totes i tots.
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

Quart diumenge de
Pasqua. 12 de maig de
2019
Homilies-Lectio Divina

Calendari claretià

Mort del pare Mariano Avellana (1904)

Aniversari canonització Pare
ClaretSant Maties apòstol, compatró

14 de maig

14 de maig
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