“El Senyor ens estima molt, estimem-lo també nosaltres, l’amor amb
amor es paga. Sí, donem-li el cor amb els seus afectes, l’ànima amb
les seves potències i el cos amb tots els seus sentits, de manera que
puguem dir com l’Apòstol: visc jo, però ja no jo, sinó que és Crist qui
viu en mi”
Sant Antoni Maria Claret, 1862

Butlletí 523. 19/03/2021

Els claretians de l'Índia tiren endavant l'espai
educatiu per als Dàlits
El Centre Educatiu per als Dàlits a la població de Nadar (Tamil Nadu, Índia) ja és
una realitat. L’ONG dels missioners claretians a Catalunya i col·laboradora del
projecte, Enllaç Solidari, agraeix a totes les persones i entitats l’ajuda que ho ha
fet possible.
Veure'n més

El Claret Barcelona proposa omplir
les xarxes de sostenibilitat
Amb motiu de la jornada d’Acció Global pel Clima
(Global Action Day) el Col·legi Claret de Barcelona
ha engegat aquest divendres el repte
#ClaretMésSostenible. L’escola proposa omplir les
xarxes socials amb imatges i vídeos d’accions que
col·laborin amb la sostenibilitat del planeta.
Veure'n més

Urgències, per Joan Font
No són urgències del CAP o de l’hospital. Les
urgències a què em refereixo són de persones
sense habitatge, sense feina, sense recursos

bàsics. La seva urgència es torna malaltissa a
causa de la pressió que pateix per poder viure
sota sostre.
Veure'n més

Agenda
Dimarts 23 de març 18.30h | Lliurament de la
Medalla de la Ciutat al mèrit ciutadà, a títol pòstum,
a Pere Casaldàliga i Pla. Tindrà lloc al Saló de Plens
de l’Ajuntament de Sabadell i comptarà amb la
presència del pare provincial, el claretià Ricard
Costa-Jussà. Atesa l’actual situació sanitària,
l’aforament estarà limitat i, és per això, que l’acte
es podrà seguir en directe a través de
Youtube.

Dilluns 22 de març 17.30h | Presentació del llibre L'arbre que volia veure
món, de Sergi Vea amb il·lustracions de Carles Redondo. Entre els participants
hi haurà el claretià Joan Bové com a representant de l'Editorial Claret.

Dimecres 24 de març 18.30h | Presentació del llibre Grans Històries , de
David García i Roser Rovira amb il·lustracions de Juanjo Fernández. Entre els
participants hi haurà el claretià Joan Bové com a representant de l'Editorial
Claret.

HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Cinquè diumenge de
Quaresma
21 de març

Calendari claretià

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

Mort del P. Esteve Sala, cofundador i
primer superior general (1858)
18 d'abril
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