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Créixer en la fe
Cada vegada són més els nens que, 

habitualment amb motiu de la prepara-
ció per a la Primera Comunió, s’acosten 
a la catequesi parroquial sense haver 
estat encara batejats. Aquest fet és vist 
sovint com un problema, però s’hau-
ria de veure com una oportunitat per 
ajudar aquests nens i les seves famílies 
a créixer en la fe i en el coneixement 
de Jesucrist. L’objectiu d’aquest llibre 
és oferir les celebracions del procés 
catecumenal.

Primavera eclesial
Dos dels grans experts en informació 

religiosa, José Manuel Vidal i Jesús Bas-
tante, han viscut en primera persona 
la renúncia de Benet XVI i l’elecció del 
cardenal Jorge Mario Bergoglio. Ara, 
ens ho expliquen en un document pe-
riodístic i analític excepcional. Un llibre 
imprescindible per entendre el papa 
Francesc, la seva elecció en el conclave 
més obert del darrer segle i els reptes 
de present i futur de l’Església.

Les cares de l’amor
El cardenal italià Gianfranco Ravasi 

ofereix al lector en aquest volum una 
exploració bíblica de l’univers humà, 
des dels afectes i les emocions fi ns 
al denominat «univers dels vincles», 
que tradueix les nombroses cares de 
l’amor, vessat en actituds de donació 
cap a l’altre (amistat, amor nupcial...). 
En aquest sentit, Ravasi dedica una 
atenció privilegiada a la família i, dins 
d’ella, a la fi gura de l’ancià, tan sovint 
oblidada..

Gesta heroica
El 1939, Rawicz, un jove ofi cial de 

cavalleria polonès, va ser arrestat pels 
russos i enviat, després d’interrogatoris 
brutals, a l’inhòspit camp de concen-
tració 303, al cor de Sibèria. La histò-
ria de Slavomir Rawicz és una de les 
aventures reals més apassionants de 
tots els temps; una gesta plena d’he-
roisme i lluita per la supervivència. La 
seva fugida a peu al llarg de més de 
6.000 quilòmetres és un exemple del 
valor i la força de l’esperit humà.

Mirada cristiana
Wendell Berry és un eloqüent defen-

sor de la necessitat de la comunitat, així 
com de la pertinença i de l’amor a les 
persones perquè pugui fl orir una vida 
que es pugui anomenar veritablement 
humana. La seva obra està profunda-
ment impregnada d’una mirada cristi-
ana sobre la vida. Les seves novel·les 
recreen l’espai fi ctici d’una petita ciutat 
rural anomenada Port William, a Ken-
tucky, i descriuen els llaços humans que 
hi ha entre els habitants.

Fraternitat universal
Què signifi ca per a vostè succeir 

Chiara Lubich?, es pot dir que el Mo-
viment dels Focolars es va anticipar al 
Vaticà II?, té la dona la mateixa ca-
pacitat de govern que l’home dins de 
l’Església? A aquestes i moltes altres 
preguntes respon, en un diàleg franc i 
profund, Maria Voce, actual presiden-
ta dels Focolars. Ella vol fomentar una 
«cultura de la confi ança» com a camí 
cap a la fraternitat universal, el somni 
de la fundadora.

Raimon Panikkar, Espiritualitat, 
el camí de la vida. Fragmenta 
Editorial, Col·lecció Opera Omnia 
Raimon Panikkar, 2013, 510 pàg.

Augusto Sarmiento i Javier 
Escrivá, La familia, transmisora 
de la fe. EUNSA, Col·lecció 
Astrolabio, 2013, 160 pàg.

José Manuel Vidal i Jesús Bastan-
te, Francisco, el nuevo Juan XXIII. 
Editorial Desclée De Brouwer i Reli-
gión Digital Libros, 2013, 158 pàg.

Gianfranco Ravasi, Què és 
l’home? Editorial Claret, 
Col·lecció Savieses, 2013, 88 pàg.

Slavomir Rawicz, Un largo 
camino. Ediciones Palabra, 
Col·lecció Astor, 2013, 368 pàg.

Wendell Berry, La vida es un mi-
lagro. Editorial Nuevo Inicio, 
Col·lecció Areópagos, 2013, 182 pàg.

Consciència d’unitat
Quin tipus d’espiritualitat és la prò-

pia del nostre temps? El prestigiós 
fi lòsof Raimon Panikkar (1918-2010) 
considera al llarg d’aquestes pàgines 
que hauria de ser una espiritualitat 
integral, és a dir, que impliqui l’ésser 
humà en la seva totalitat, sense dei-
xar de banda cap aspecte de la rea-
litat. Panikkar convida a recuperar la 
consciència de la unitat que constituïm 
en pensar-nos com a cos, ànima, polis 
(l’home és societat) i kosmos.

Cèl·lula vital
El beat Joan Pau II subratlla que «el 

futur del món i de l’Església passa a 
través de la família». La família és molt 
més que una unitat jurídica, social i 
econòmica. Parlar de família és parlar 
de fe i vida, educació, transmissió de 
valors i tradicions; és parlar d’amor, 
solidaritat, acolliment, companyia i 
comunitat de generacions. Aquí es pre-
senten un seguit de textos i comentaris 
del papa emèrit Benet XVI.
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