“Un dels més grans actes de caritat amb el proïsme és estimar els qui
ens són molestos, capritxosos, tossuts, ignorants, superficials,
orgullosos, etc. Aquesta és la pedra de toc de la caritat veritable, deia
Sant Francesc de Sales”
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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Neix la Fundació Pere Casaldàliga
L'Associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga i la família Casaldàliga fan un pas
endavant i assumeixen el compromís de mantenir viva la memòria del bisbe
claretià Pere Casaldàliga. Per donar continuïtat a les seves causes i preservar el
seu llegat han creat la Fundació Pere Casaldàliga. Aquest dimarts 16 de febrer a
les set del vespre, coincidint amb l’aniversari del naixement del religiós, es
presenta la nova fundació. L’acte virtual serà retransmès en directe des del
canal de Youtube de la Llibreria Claret.
Veure'n més

Les tensions, tema del primer recés de la Província de
Sant Pau
Una setantena de claretians de les quatre regions de la Província de Sant Pau
han seguit online el primer recés provincial. Sota el tema Tensions polars a la
nostra vida, el claretià Maurizio Bevilacqua, professor de l’Institut Teològic de
Vida Religiosa “Claretianum” de Roma, ha basat la formació en la intervenció de
l’aleshores bisbe auxiliar de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, al Sínode de
1994 sobre la vida religiosa.
Veure'n més

De "ser molts catòlics" a "ser més
cristià", per Pere Codina
La setmana passada comentàvem la notícia que,
segons les dades del CEO del dia 18 d’aquest
darrer desembre, havia augmentat el nombre de
catalans que es declaraven catòlics. I dèiem que
no era per tirar coets, però que tampoc no era cap
mala notícia. Avui hi podríem afegir una raó més i
és que les dades són molt efímeres: duren el que
duren.
Veure'n més

Tornen els dilluns lúdics al Casal
Claret
Després d’uns mesos sense gaire activitat, l’equip
del Casal Claret reprèn aquestes activitats
especials. Les proposa el mateix grup a inici de
cada trimestre i ofereixen un espai de relació
dinàmic, participatiu i de convivència, creant grup i
fent xarxa. El mateix grup d’infants i joves ho valora
com un espai acollidor, on se senten còmodes,
recolzats i amb ganes de participar.
Veure'n més

Solsona manté la memòria dels
màrtirs claretians malgrat la
pandèmia
L’església del Cor de Maria de Solsona celebra la
memòria dels beats màrtirs claretians Josep Vidal
Balsells i Julian Villanueva Olza amb les seves
relíquies presidint l’altar.
Veure'n més

Recomanacions de la Llibreria Claret per Quaresma
HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Sisè diumenge de durant

l'any
14 de febrer

Calendari claretià

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

Beatificació del Pare Claret (1934)
25 de febrer
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