“Pensaré que Déu m’està mirant. Pensaré que Déu m’està parlant
amb inspiracions i disposicions. Jo li oferiré cada cosa que faré o allò
de que m’abstindré. Acceptaré el calze de la passió quan permeti que
experimenti alguna pena o treball"
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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Sabadell reconeix el compromís social de Casaldàliga
amb la Medalla de la Ciutat
El missioner claretià Pere Casaldàliga ha rebut aquest dimarts la Medalla de la
Ciutat de Sabadell al mèrit ciutadà, a títol pòstum. El provincial Ricard CostaJussà s’hi ha fet present en representació de tota la família claretiana. El pare
abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que va ser deixeble de Casaldàliga en la
seva joventut, ha glossat la figura del bisbe Pere. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha
presidit l’acte i és qui ha lliurat la medalla a Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe.
Veure'n més

El compromís de l’amistat i
l’esperança, valors del nou conte
de Sergi Vea
L’Editorial Claret ha presentat el llibre infantil
L’arbre que volia veure món, de Sergi Vea i
Redondo. El conte va ser guanyador del primer
Premi Sambori d’Òmnium Cultural.
Veure'n més

Grans Històries: una eina
educativa tant per a alumnes,
famílies o gent gran

Facilitar l’aprenentatge i la coexistència entre
petits i grans a la vegada que es potencia l’esperit
solidari dels alumnes. Aquest és l'objectiu que
persegueix el llibre de Roser Rovira, David García i
Juanjo Fernández que ha presentat aquesta
setmana l'Editorial Claret.
Veure'n més

La vetlla del Centre Claret Girona,
entorn del perdó i la misericòrdia
L’església Cor de Maria de Girona celebra la vetlla
del perdó i la misericòrdia animada pel Centre Pare
Claret de Girona i amb la col·laboració de la
comunitat claretiana.
Veure'n més

Recull de premsa
Ricard Costa-Jussà: “La medalla de la ciutat a Casaldàliga
és un reconeixement al servei i entrega als altres” |
RÀDIO SABADELL Ricard Costa-Jussà, provincial dels Missioners
Claretians de Sant Pau, parla sobre el lliurament de la Medalla de la Ciutat
al mèrit ciutadà, a títol pòstum, a Pere Casaldàliga.

Sabadell entrega la Medalla de la Ciutat a Pere
Casaldàliga | ISABADELL En un acte de mides reduïdes per la
pandèmia, Sabadell ha fet entrega de la seva màxima distinció, la Medalla
de la Ciutat, al bisbe Pere Casaldàliga.

Cosidor Pas a Pas: “Hem fet un treball conjunt per fer
un pas més cap a la inserció” | RÀDIO SABADELL Entrevista
a Sara Tausté, coordinadora del Cosidor Pas a Pas. Un projecte del Casal
Claret de Vic que acompanya i ofereix formació a dones en processos
d’inserció sociolaboral en l’àmbit específic de la costura.

Recomanacions de la Llibreria Claret per Pasqua

HOMILIES I LECTIO

DIVINA |
Diumenge de Rams
28 de març

Calendari claretià

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

Santa Caterina de Siena, compatrona
29 d'abril
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