“Jesús és i serà el meu Capità. Jo el vull seguir i el seguiré vestit amb el
seu mateix uniforme del color de les virtuts amb que Ell va vestit, és a
dir, Pobresa, Menyspreus i Humilitat”
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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El Casal Claret de Vic inaugura el ‘Cosidor Pas a Pas’
El Casal Claret de Vic inaugura la botiga-taller Cosidor Pas a Pas, una
reformulació del projecte ja existent al tercer pis de l’edifici però que permetrà
tenir més visibilitat i oferir contractes laborals a les dones participants. La
setmana del 8 al 12 de març s’inaugurarà oficialment el nou espai i projecte que
busca “transformar i fer créixer la justícia social”.
Veure'n més

Jornades d’orientació educativa
als col·legis Claret
Tant el Col·legi Claret de Valls com el de Barcelona
han fet propostes aquests dies en clau
d’orientació per als alumnes d’Educació
Secundària. Els alumnes han conegut diferents
àmbits sobre el món professional i universitari, així
com qüestions d’interès més global, com
l’alimentació saludable o l’educació emocional.
Veure'n més

Ràdio Estel emetrà un capítol diari
de ‘365 dies amb Maria’
El proper dilluns 1 de març, Ràdio Estel començarà
a emetre, diàriament, els diferents capítols del
llibre ‘365 dies amb Maria’, de l’autor Àngel
Rodríguez. Ell mateix serà la veu d’aquestes
locucions, que permetran estar cada dia en
contacte amb les advocacions de la Mare de Déu

que es veneren a les diòcesis amb seu a
Catalunya.
Veure'n més

Un familiar de Miquel Palau
documenta el seu procés de
beatificació
El Centre d‘Espiritualitat Claretiana (CESC) posa a
disposició del públic la segona part del treball “150
anys del germà Miquel Palau (1868-1929)”.
L’article és un complet recorregut per la trajectòria
del germà Palau documentat amb un recull
fotogràfic.
Veure'n més

Hi ha cristians i “cristians”…, per
Pere Codina
Les cometes de “cristians” no són meves. Algú les
va posar primer i va defensar el que aquestes
cometes amaguen. Aquest primer que les va fer
servir, va ser un filòsof italià, Benedetto Croce, que
en plena II Guerra mundial (1942) va escriure un
petit assaig que duia per títol: Per què no podem
deixar de dir-nos “cristians”.
Veure'n més

Agenda
De l'1 al 4 d'abril | Aquest any la Pasqua Familiar
i d'Adults de Vic porta per lema ‘Fratelli tutti. Ni
igualtat, ni llibertat sense fraternitat’, en referència
a l’última encíclica del papa Francesc. Atenent les
mesures de prevenció per la pandèmia, se celebra
en format virtual i es podrà seguir a través de la
plataforma Zoom. Aviat s’obrirà el període
d’inscripcions i es difondran els detalls per
participar-hi.

Dimarts 9 de març 18.30 h | Taula rodona entorn el llibre Educació Integral i
Transformació del Sistema Educatiu de Catalunya, de Josep Gallifa. Entre els
participants hi haurà el claretià Màxim Muñoz com a representant de l’Editorial
Claret.

Recomanacions de la Llibreria Claret per Quaresma
HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Segon diumenge de
Quaresma
28 de febrer

Calendari claretià

Aniversari mort P. Martí Alsina,
superior general (1922)
2 de marçr

Solemnitat de Sant Josep, compatró
de la Congregació
19 de març
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