“A cada població en què predicava, fins a mitja funció era molt
perseguit i calumniat dels mals de la mateixa població; de mitjana
missió des d’ara, aquests es convertien i tots em lloaven, i llavors
començaven les persecucions del Govern i Autoritats Superiors”
Sant Antoni Maria Claret

Butlletí 460. 31/10/2019

Canri Situmorang: “Només puc rebre la vida de
Crist si estic disposat a entregar-li la meva”
“Gràcies a Déu, font de tota vocació cristiana”. És el primer dels agraïments
formulats per Canri Situmorang en la professió perpètua que va celebrar
dissabte a la Cripta del Temple-Sepulcre del pare Claret. El nou claretià profés va
donar gràcies també a la seva família i a la congregació. “No oblidaré mai que el
que és important no és arribar al dia d’avui, sinó perseverar en la vocació”, va
afegir en el seu parlament.
Veure'n més

FOTOS | Professió
perpètua de Canri
Situmorang
Recupereu aquí les fotografies de la
professió perpètua de Canri
Situmorang com a missioner claretià.
La celebració va tenir lloc dissabte al
matí al Temple de Sant Antoni M.
Claret de Vic, la setmana en què la
família claretiana ha celebrat la
festivitat del pare fundador.
Veure'n més

L’anuari dels missioners
claretians 2019 recull un
llenguatge compartit
Fills del Cor de Maria, desitjar, foc,
coratge, fruir, abraçar, pregar,
treballar, caminar, acompanyar,
testimonis, missatgers, missioners,
oberts. Aquestes són algunes de les
paraules del llenguatge compartit
arreu del món pels missioners
claretians. A mode de petit diccionari,
l’anunari de La Missió Claretiana 2019
recull fins a 30 termes essencials que
“inspiren, empenyen i sostenen” la
vida d’aquests missioners.
Veure'n més

L’educació al Claret
Barcelona deixa petjada
Ja fa un mes que molts alumnes
demanen emocionats: i quan arribarà
la memòria? Com cada any, volem
entregar aquesta publicació tan
estimada i esperada en una data
significativa com és la Diada del Pare
Claret.
Veure'n més

“Cada decisió educativa
té efectes sobre la
persona, la societat i la
cultura, el coneixement i
la creativitat”
En la presentació del llibre Educació
Integral i Transformació del Sistema
Educatiu a Catalunya, Josep Gallifa va
dir que per superar la fragmentació cal
donar eines perquè tot agent
educatiu tingui elements per copsar la
importància d’altres dimensions que
no són les de la pròpia especialitat.
Veure'n més

Deu dones participen al
taller de pintura creativa
del Casal Claret de Vic
A través de la pintura les dones poden
obrir-se, mirar endins i alhora
comunicar-se de cara enfora. Dimarts
10 dones del Casal Claret de Vic van
participar del primer ‘Mima’t’, amb un
taller de pintura creativa.
Veure'n més

AGENDA

2 de novembre, formació sobre la
conversió ecològica
Aquesta nova sessió de formació-reciclatge tindrà
lloc dissabte al matí a la Sala Claret de Barcelona i
anirà a càrrec de Carles Armengol mestre,
educador social i pedagog. Porta per títol ‘Canviar
el consum per canviar la vida: una proposta de
conversió ecològica’.

Diumenge XXXI de durant
l’any. 3 de novembre de
2019
Homilies-Lectio Divina

Calendari claretià

4 de novembre, aniversari de la mort

Commemoració Difunts Congregació

del pare Josep Xifré, cofundador
(1989)

5 de novembre

4 de novembre
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