“Feu i procureu al vostre proïsme tot el bé possible, espiritual i
corporal, temporal i etern: i, quan no us sigui possible procurar,
desitgeu-li ben bé, encomaneu-lo a Déu i compadiu-vos d’ell. Potser ell
no us agrairà; no importa, ja us ho agrairà Déu"
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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'Arrelats i Audaços', lema del Dia de la Missió
Claretiana
Durant el mes d’abril, els claretians d’arreu del món celebren el Dia de la Missió
Claretiana. A Catalunya s’ha triat el dia 25, últim diumenge d’aquest mes, per a
dur a terme aquesta celebració.
Veure'n més

“Ens cal mesurar l’activitat
econòmica en funció de la seva
aportació al bé comú”
L’Editorial Claret ha presentat Repensar l’economia
a partir de la pandèmia, el segon volum de la
col·lecció Oikos publicada conjuntament per
l’Editorial Claret i Justícia i Pau.
Veure'n més

Cristians que no creuen en la
resurrecció?, per Pere Codina
No tinc estadístiques a la mà, però tampoc no és
qüestió de tants per cent. El fet és que hi ha
cristians que diuen que no creuen en la
resurrecció. Doncs, deixeu-me dir que són coses

que no lliguen: o no saben què vol dir ser cristià o
no saben que vol dir resurrecció.
Veure'n més

El claretià Xabier Larrañaga, nou
consultor de la Congregació
d’Instituts de Vida Consagrada
El claretià guipuscoà Xabier Larrañaga Oyarzabal
de la província de Sant Pau i degà de l’Institut
Claretià de Teologia de la Vida Consagrada a Roma,
ha estat nomenat nou consultor per a la
Congregació d’Instituts de Vida Consagrada i les
Societats de Vida Apostòlica pel papa Francesc.
Veure'n més

Recull de premsa
RELIGIÓN DIGITAL | Tres religiosos españoles,
consultores de la Congregación de Institutos de Vida
Consagrada El teòleg claretià Xabier Larrañaga Oiarzabal, director de
l'Institut Teològic de Vida Consagrada de Roma ha estat nomenat
consultor per la Congregació d'Instituts de Vida Consagrada del Vaticà pel
papa Francesc.

Agenda

Dimarts 20 d'abril 18.00h | Presentació dels llibres Evangelitzar amb alegria
les grans ciutats i Actualitat pastoral dels sínodes diocesans i concilis
provincials, les dues últimes publicacions del Cardenal Sistach amb l'Editorial
Claret. En l'acte hi intervindrà el claretià Joan Bové com a representant de
l'editorial.

HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Tercer diumenge de
Pasqua
18 d'abril

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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