“Dels estalvis que tinc a aquesta li podré enviar alguna cosa; quan ens
arribi aquest cas d’enviar ens valdrem de D. Lorenzo a fi que el meu
nom no soni en matèries de diners”.
Sant Antoni Maria Claret, 1867
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S’ha mort el claretià Ramon Caralt Roca
Catalanista, promotor de l’Aplec del Matagalls, col·laborador en la fundació del
moviment cristià Hora 3, i catequeta membre durant uns anys del SIC, el
Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balear, el pare Ramon va
dedicar bona part del seu ministeri com a capellà a atendre els malalts als
hospitals de Santa Tecla de Tarragona, Creu Roja de Barcelona i de Bellvitge de
L’Hospitalet de Llobregat. La comunitat i parròquia de Sallent i Cornet
notificaran, en el seu moment, el dia que es farà la missa en record del pare
Ramon.
Veure'n més

AGENDA | Quin futur per a les
parròquies?
La delegació de Catalunya del Col·loqui Europeu
de Parròquies ha convocat en format virtual la seva
trobada per als dies 25, 26 i 27 de juny. El Col·loqui
català enguany porta per títol 'Quin futur per a les
parròquies?'. El claretià Pere Codina obrirà la
reflexió el dijous 25 a les cinc de la tarda amb una
breu intervenció sobre 'Una Església en transició'.
Veure'n més

Ricard Costa-Jussà i Ramon Olomí

renoven les promeses sacerdotals
Aquesta setmana els pares claretians Ricard
Costa-Jussà i Ramon Olomí Batlle han renovat les
promeses sacerdotals quan fa 25 i 50 anys,
respectivament, que es van ordenar com a
capellans. Costa-Jussà, provincial de Sant Pau, a la
basílica de la Sagrada Família, aquest divendres 19
de juny, i Olomí, dilluns 15 de juny a la Catedral de
Tarragona.
Veure'n més

AGENDA | Dimecres 30 de juny, presentació del llibre
Esperança després de la Covid-19

El bisbe Abella vol ser testimoni
d’unió i esperança al Japó
Com a bisbe de la diòcesi de Fukuoka, diu que
“crear una comunitat unida i esperançada és un
gran testimoni dins la societat japonesa”. I
considera que “d’aquesta pandèmia en sortirem
tots una mica més humils i molt més conscients
que ens necessitem els uns als altres”. Ho explica
a l’entrevista que li dedica Catalunya Cristiana en el
número d'aquest 21 de juny.
Veure'n més

Prostrats davant teu, Senyor!
Pregària per Corpus a Valls
Amb aquesta pregària el claretià Joan Font, rector
de la parròquia de la Mare de Déu del Lledó de
Valls, ha beneït la ciutat de Valls durant la Festa de
Corpus, diumenge 14 de juny. Unes paraules fruit
de la fe, la reflexió i la pregària per adreçar-se a
Déu en la solemnitat en què es recorda el cos i la
sang de Crist.
Veure'n més

Els col·legi Claret de Barcelona i
Valls acomiaden un curs molt
intens
Aquest divendres ha finalitzat el curs escolar
2019-2020 i els col·legis claretians han buscat
fórmules per acomiadar els alumnes i les famílies
en una situació excepcional i amb l'estranyesa de
la distància. Els tradicionals concerts de final de
curs s'han traslladat a Youtube i la majoria de
grups-classe s'han dit adéu per vídeoconferència.

VÍDEO | Ser missioner, un estil de vida senzill
Des del Col·legi Claret Askartza a Leioa, al País Basc, el germà claretià Jesús
María Sanz explica el seu itinerari a la congregació. Va animar-se a fer-se religiós
atret per l'estil de vida d'un germà claretià, que recorda com “un home bo i
senzill”.
Veure'n més

HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Diumenge XII de durant
l’any
21 de juny

Calendari claretià
Memòria de l’estudiant Pedro Mardones
23 de juny
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