“Des de un principi m’entusiasmà l’estil de Jesucrist en la seva
predicació. Quines comparacions! Quines paràboles! Jo em vaig
proposar imitar-lo amb comparacions, símils i un estil senzill”.
Sant Antoni Maria Claret
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Vattamattam: “La preparació del Capítol ja és
transformadora”
“Siguem audaços per mirar amb valentia el futur”, demana el pare Vattamattam.
Ho fa en un missatge en vídeo que acompanya la carta circular de convocatòria
del XXVI Capítol General. Aquest temps de preparació es considera clau. No per
“esperar que el Capítol prengui algunes decisions i que després comencem a
canviar”, sinó perquè “la mateixa preparació ja és transformadora”.
Veure'n més

L’Ajuntament de Sabadell
concedeix la Medalla de la Ciutat
a Pere Casaldàliga
El ple de municipal de Sabadell ha aprovat
definitivament la concessió de la Medalla de la
Ciutat al Mèrit Ciutadà, a títol pòstum, a Pere
Casaldàliga Pla. El bisbe claretià, referent en la
defensa i la lluita de drets per aconseguir una vida
digna de les persones, va tenir una relació molt
important amb Sabadell, on va començar la seva
tasca com a sacerdot l’any 1952.
Veure'n més

Tour virtual al Claret Barcelona
Enguany, i degut a les restriccions de la pandèmia
de la Covid-19, el Col·legi Claret Barcelona ha
decidit organitzar sessions de portes obertes
semipresencials i oferir un tour virtual pel centre.
Veure'n més

El beat Saperas, exemple de
confiança i d’amor a Déu
“Hem de ser capaços de veure en el beat un
exemple de confiança i d’amor a Déu”; “el beat
Saperas ens ha deixat una forta petjada i ha
marcat molt els targarins que el venerem”, va
afirmar dilluns el rector de la Unitat Pastoral
Parroquial de Tàrrega, Josep Maria Vilaseca, en
la festa litúrgica del claretià beat Ferran Saperas
Aluja.
Veure'n més

La parròquia claretiana de Sallent
celebra la Setmana de la Bíblia
També en temps de pandèmia “podem prendre
de nou a les mans la Bíblia que tenim a casa ja que
la seva lectura ens pot ajudar a capgirar el que
estem vivint”. Així ho defensen des de la parròquia
de Santa Maria de Sallent, recordant l'acte de
presentació de la Bíblia traduïda pel bisbe Torres
Amat amb motiu de la Setmana de la Bíblia.
Veure'n més

Booktrailer: 365 dies amb Maria, d'Àngel Rodríguez

El nou Directori per a la
Catequesi, en català
L’Editorial Claret acaba de publicar, en català, el
nou Directori per a la Catequesi. El Document,
traduït al català per Joan M. Amich Raurich i Enric
Termes Ferré, es va presentar públicament al
Vaticà el mes de juny i assumia el repte de fer
entenedor el missatge de Jesús en un context de
transició cultural.
Veure'n més
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Cinquè diumenge de
durant l'any
7 de febrer

Calendari claretià

Aniversari aprovació Constitucions
Renovades (1982)
11 de febrer

Aniversari mort P. Nicolás García,
superior general (1950)
24 de febrer
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