“La pena més gran que tenia era quan sentia que els meus pares
havien de reprendre algun treballador perquè no havia fet bé la seva
feina”.
Sant Antoni Maria Claret
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Màxim Muñoz: “La vida religiosa està cridada a
col·laborar”
“La identitat claretiana fa opció pel servei a la vida religiosa en les seves línies
de treball”, explica Màxim Muñoz. No és casual, per tant, que la província dels
missioners claretians de Catalunya hagi apostat fort per la URC. Muñoz valora
amb agraïment aquesta etapa de dotze anys a la junta directiva de la Unió de
Religiosos de Catalunya i explica com ha realitzat així també el seu carima.
Veure'n més

Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga proposa treballar
“les grans causes en allò petit”
‘Les grans causes… en allò petit’ és el títol de la 31ª Trobada de l’Associació
Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga. Tindrà lloc aquest diumenge 24 de març a
l’Escola Drassanes al número 11-13 del carrer Nou de Sant Francesc de

Barcelona, al costat de la Plaça Reial.
Veure'n més

Compte enrere per la Pasqua
familiar i d’adults de Vic 2019
Veure'n més

Obertes les inscripcions a la
Pasqua jove
Veure'n més

Els joves del Claret Girona viuen l’experiència del
silenci
El Grup de Joves de Girona vinculats als claretians s’han trobat per gaudir d’un
Dia de Silenci a Can Borra (Brunyola). Els joves i joves adults que hi van
participar van dedicar un dia a viure l’experiència del silenci. Les properes
sessions seran els dissabtes 19 de maig, 16 de juny i 21 de juliol.
Veure'n més

El Claret Barcelona, en
campanya d’apadrinaments
amb Enllaç Solidari
Veure'n més

La robòtica entra en el
Projecte “El Bosc” del Claret
Valls
Veure'n més

Tercer diumenge de
Quaresma. 24 de març
Homilies-Lectio Divina
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