
Jesús BALLAZ, Rut, l’estrangera que salva. Il·lustracions de 
Mercè Tous. Ed. Claret. 

La bonica història d’una noieta estrangera acollida per una 
família del país. Com podem ajudar? Com ens poden ajudar? 

 

 

 

 

Anselm GRÜN, Assaborir la joia de la Pasqua. Ed. Claret. 

Anselm Grün és un monjo benedictí alemany. Autor de nombrosos 
llibres, es dedica a guiar espiritualment persones i grups. 

Com podem caminar junts tota la Pasqua? El P. Anselm Grün ens 
convida a celebrar aquest camí amb un text per a cada dia de la 
setmana fins a la Pentecosta. Per reflexionar, meditar o simplement 
llegir en silenci. La primera setmana ens fa pensar en el nostre 
sepulcre de la por i la resignació. A la segona, reflexionem sobre si 
calia que Jesús patís... La intenció és que aquestes reflexions 
repercuteixin després en la nostra vida.  

És un llibre atemporal i de lectura fàcil. 

 

Fernández Sola, Preguem de la A a la Z. Ed. Claret. 

Mares, pares, mestres, catequistes, monitors, avis i àvies: aquí teniu un 
llibre per pregar en tot moment als més menuts i no tant. Pregar per la 
família, pel vent, pels semàfors, pels jocs, pels dilluns, pel ketchup... 

FERNÀNDEZ, Juanjo, 30 Manaments per tractar amb adolescents. Claret. 

Per a aquelles persones que tenen adolescents a casa o a la feina. Des de 
l’humor i l’amor, s’expliquen estratègies per abordar sentiments, 
aconseguir cooperació, trobar alternatives al càstig, riure plegats... 

 

El joc de l’oca. La vida de Jesús. Paulinas 2011. Grupo El Sicómoro. 

Per iniciar els infants a la vida de Jesús; o per recordar-la tot jugant a 
aquest divertit joc de l’oca. 

 

  



Claudio DALLA COSTA, El misterio de la comunión de los Santos. Ed. San Pablo 

“Penseu en la bellesa d’estar rodejats per una miríada de sants que coneixen 
les nostres necessitats i desitgen veure’ns feliços.” Per què no pensar i 
pregar cada any per alguna d’aquestes persones santes, confiar-hi i 
aprofundir en el coneixement de la seva vida? Entrar en comunió amb ells i 
el Senyor  per tal d’intercedir a favor dels nostres germans aquí i avui? 

 

 

 

Hamnet_Maggie O’Farell, Traducció de Marc Rubió Rodon. L’altra editorial  

El matrimoni Shakespeare afronta la mort del seu fill Hamnet d’onze anys per 
epidèmia de pesta: el seu record perviu en la figura de Hamlet. ”Recorda’m” ens 
diuen els nostres morts. 

 

La mare de Jesús. Maria Regina Goberna. Abadia de Montserrat 

“Perquè Maria és un raconet d’innocència, tota ella una pàgina blanca, 
IMMACULADA, on Déu és el primer. La capdavantera a donar al Creador allò que 
li pertany. Ella és tota disponibilitat: aquí em tens.” 

 

 

Pablo D’Ors, Biografía del silencio. Siruela, 2012. “La meditación es una 
escuela de apertura a la realidad.” 

 

 

Erling Kagge, El silenci en temps de soroll. Edicions 62, 2017. 

“El silenci consisteix a redescobrir [...] les coses que ens fan feliços.” 

 

 

Antoni Gelonch, Quan canta la Sibíl·la. Viena Edicions. 

La sibil·la és la figura pagana i femenina equivalent als profetes. 

 

 

 


