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Regala llibres per les festes de Nadal

Per a tots aquells que no sàpiguen què regalar per Reis, els proposem un seguit de lectures per encertar de ple en
aquestes dates
Les festes de Nadal ja són aquí i els Reis són a tocar. Per als que encara no tenen decidit el seu regal, els recomanem un seguit
de llibres per encertar de ple en aquestes festes tan assenyalades.

Amb els llibres ens posem en altres pells, vivim altres vides i altres èpoques i, gràcies a això, adquirim uns valors indispensables
per la nostra vida quotidiana. Trobem llibres de tot tipus: des de novel·les clàssiques que fan pensar, com és el cas d'obres com
El Petit Príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry, fins a llibres que proposen un futur millor com l’encíclica del Papa Francesc, Laudato
Si’. El cas és trobar el llibre adequat per aquella persona. 

Paraula i Vida 2017. Comentaris del Papa Francesc

Aquesta nova edició del llibret Paraula i Vida compta amb els comentaris del Sant Pare. Sovint el papa Francesc ens envia a ser
missatgers en el món. Qui millor que ell, doncs, per ajudar-nos a meditar i a aprofundir la lectura diària de l’Evangeli que, un any
més, es pot trobar en aquest Paraula i Vida 2017. Els comentaris del papa Francesc, plens de la frescor i la vivacitat que li són
característiques, ajudaran a llegir i a enfondir la Paraula d’una manera nova. Els monestirs insulars a la

Mediterrània occidental
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Enguany, fa dotze anys que l’Editorial Claret publica aquest llibret. Les diverses edicions internacionals de Paraula i Vida són
instrument per ajudar els creients a acostar-se a la Paraula, a través de breus comentaris a l’Evangeli de cada dia de l’any.

La Prosa De La Vida, Fragments Filosòfics II. Joan-Carles Mèlich

“Només estic interessat en una vida finita, sorprenent i eventual, que no tingui veritats absolutes, sagrades o sense condicions. Un
escenari canviant, transformable i deformable. Una vida que ha creat un mosaic en què les peces acaben d'encaixar, sense
centre ni síntesi.”

10:30 Recés de quaresma del
clergat de la Zona
Pastoral 5

19:30 Presentació del quadre
de La Pietat

20:00 Missa en record de la
Venerable Dorotea de
Chopitea Vda.de Serra-
Muñoz

20:00 Conferència quaresmal
amb els GOA

20:15 Grup de Pregària a la
Parròquia Santa Eulàlia
Provençana

Més agenda

Notícies relacionades

Babuixka. Conte clàssic de nadal
Es tracta d'un conte clàssic de Nadal editat
com a àlbum infantil il·lustrat
25/11/2016
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En aquest segon volum dels seus Fragments filosòfics, el pensador i escriptor Joan-Carles Mèlich reflexiona profundament sobre
la condició contingent, incerta i finita de l'home a partir del que ha anomenat una filosofia literària: una filosofia que recorre més a
les imatges i figures de la ficció que als conceptes i categories de la metafísica. Es tracta d'un pensament del singular, el temps,
les situacions i les relacions humanes.

Crist és el pobre. Missatge espiritual de la Mare Teresa

En la Mare Teresa s’observa, a través d'aquests escrits, una ànsia de Déu que s'adiu amb les seves actuacions, convençuda que
"Avui dia la gent sofreix moltíssim però principalment té fam de Déu". És potser aquesta visió espiritualista de la vida que fa
incompresa per a molta gent. A la vista del seu pensament, però, no es pot negar que l'acció carismàtica d'aquella gran dona, avui
reconeguda com a santa per l'Església, estava guiada per l'Esperit i per la paraula de Déu. 

"Las aventuras del
mogote" de Fernando
Cordero

És una trobada amb la naturalesa, amb els
animals i, sobretot, amb el que significa
l'amistat
28/11/2016
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Reflexiones desde el silencio. Mª Victoria Romero Hidalgo

És un llibre molt transcendent que ens invita a estar, escoltar i esperar. El propòsit de l’autora és enviar un missatge que ajudi a
altres a la saviesa personal i a fomentar la llibertat enmig de la nostra societat.
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300 Mensajes Del Papa 

Per als més devots, recomanem el llibre de 300 missatges del Papa. Aquells que vulguin tenir les paraules del Sant Pare tenen el
recull en aquest llibre de l’editorial CPL.
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Saber Dir No. Francesc Torralba

Qüestions, pensaments i provocació. El filòsof més punyent, amb un dels llibres més venuts, torna a plantejar un nou repte
cabdal: sabem dir no?
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Saber dir no pot arribar a alliberar. Però com es pot arribar a aconseguir-ho sense sentir-se culpable o sense perjudicar les
relacions amb la gent que s’estima? Com es pot arribar a saber a què cal dir sí i a què cal dir no? Aquest és un procés que
requereix, temps, aprenentatge i pràctica, però, segons Francesc Torralba, és un art que cal reivindicar.

Llibes infantils i juvenils
Las aventuras del mogote. Fernando Cordero

Aquesta novel·la juvenil és una invitació a pujar a la muntanya per escalar, contemplar, passar por, riure, afrontar la malaltia,
acompanyar en el dolor i bandejar la mentida o les exclusions a les quals porta el racisme. És una trobada amb la naturalesa,
amb els animals i, sobretot, amb el que significa l'amistat entre un grup de simpàtics amics les peripècies dels quals emocionaran
a grans i petits.

Molts temes que interessen a la gent jove d'avui estan recollits en un text narratiu àgil, imaginatiu i compromès que no deixarà
indiferent al lector. Crida l'atenció que les escenes quotidianes d'un petit poble tinguin projecció de globalitat , per la qual cosa
molts podran identificar-se fàcilment amb el fil conductor del relat.

Babuixka. Conte clàssic de Nadal. Teresa Campos

Es tracta d'un conte clàssic de Nadal editat com a àlbum infantil il·lustrat, ple de color, que narra la història d'una velleta tendra
i amable, de nom Babuixka, que atrafegada amb les feines de casa no s'adona d'allò que passa al seu voltant, fins que una
nit somia que a Betlem ha nascut un Nen i decideix anar-hi. Però aquell viatge estarà ple de trobades i arribarà a l'establia amb
les mans buides i sense cap present! Sort que Maria l'acollirà i el Nen davant de tanta generositat, en veure-la, somriurà.
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Publicat per l'editorial Claret, en català i en castellà, i amb la versió de text i il·lustracions de Teresa Campos és una excel·lent
opció per viure el missatge nadalenc de pau i de bondat amb els més petits (i no tan petits!) i conèixer simpàtics personatges
i tradicions d'altres llocs del món.

Una Nena Catalana Als Camps Nazis. Mercè Sanz

“Us demano que m’acompanyeu en el meu itinerari. Encara em fa por de tornar a entrar, tota sola, en aquells trens atapeïts, en
aquells barracons infectes. Encara no sóc capaç, tota sola, de trobar-me davant d’aquelles persones, vestides de blanc, però amb
un cor ben negre, que només volien fer-me mal. No em fa gens de gràcia, tornar a enraonar amb aquells familiars que m’haurien
d’haver acollit —tant que ho necessitava!—, i en qui només vaig trobar egoisme i gasiveria.

Com a nena de la guerra crec que és important que se sàpiga que els nens s’ho van passar molt malament. Aquests records són
com arrels sembrades profundament que ens fan adonar que el món ha de lluitar per tal que mai… mai més, es tornin a viure
situacions en què el desig de morir representi la llibertat”.
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EL MÉS VIST DE LA SETMANA

La Sagrada Família es prepara per
a la Setmana Santa

Comparteix    

La Mercè Sanz, la nena catalana als camps nazis, segueix portant al cor el sofriment de tantes nenes i nens del món, però no
n’ha quedat esclafada; a la seva mirada hi duu llum i compassió, per això bé podem dir que és un testimoni per al nostre temps.
Un llibre que commourà a joves i adults i que farà reflexionar sobre l’horror de l’Holocaust perquè no caigui en l’oblit.

 

 

 

Nadal llibres

CONTACTE
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