“Jesucrist va ser condemnat a mort i va portar la creu. I ens va
ensenyar com hem d’estar crucificats per al món, i el món per a
nosaltres"
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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Camí del Capítol General: una nova sinergia cocreadora
Carlos Sánchez i Raymundo Adormeo, tots dos claretians de la província de
Sant Pau, formen part de la comissió que recollirà els fruits de les converses
prèvies al Capítol General en els àmbits provincial i continental. En aquest
context de preparació, el pare general, Mathew Vattamattam, aposta per “una
nova sinergia que ens permet convertir-nos en col·laboradors de Déu en la cocreació del futur al que Ell ens convida”.
Veure'n més

La família claretiana celebra Sant
Jordi
Les diverses entitats i institucions claretianes han
celebrat Sant Jordi amb diferents activitats que
recopilem en aquesta galeria d'imatges.
Veure'n més

Sistach: “Si es vol un treball
pastoral conjunt són necessaris
els sínodes i els concilis”
El cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona Lluís
Martínez Sistach ha presentat dues novetats
editorials: Evangelitzar amb alegria les grans
ciutats i Actualitat pastoral dels sínodes diocesans

i concilis provincials . En l'acte de presentació hi ha
intervingut el claretià Joan Bové, en representació
de l'Editorial Claret.
Veure'n més

“Les 7 paraules de Crist a la
Creu” a Sallen
L’Església de Sant Antoni Maria Claret de Sallent
celebra una conferència sota el títol “Haydn, entre
la devoció i l’encàrrec” i un concert amb el títol
“Les set paraules de Crist a la Creu” de J. Hayden.
Veure'n més

Què ens falta?, per Joan Font
Aquests dies, alguns em parlen de la dificultat de
convivència familiar i de separacions de parelles.
Els mitjans informen que aquest temps de
pandèmia ha provocat força separacions.
Imaginava d’una manera ingènua que seria ben al
contrari, però, pel que ha anat venint, la realitat és
diferent.
Veure'n més

Recull de premsa
EL PUNT AVUI | “L’aproximació de Francesc va fer feliç el
bisbe Pere” Després del naixement de la Fundació Pere Casaldàliga, El
Punt Avui entrevista a la presidenta de l’associació i neboda del bisbe
Pere, Glòria Casaldàliga.

HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Quart diumenge de
Pasqua
25 d'abril

Calendari claretià

Santa Caterina de Siena, compatrona
29 d'abril

Sant Felip i Sant Jaume, apòstols i
compatrons
3 d emaig
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