10 llibres de Setmana Santa
Dm, 22/03/2016 per Catalunya Religió

(Claret) Després de setmanes de preparació, els cristians es disposen a viure els
misteris centrals de la seva fe. El mercat editorial ofereix una gran quantitat de
publicacions per preparar aquesta celebració de la Setmana Santa. L’equip de la
Llibreria Claret ha seleccionat alguns dels títols que millor poden ajudar a recórrer
aquest camí final cap a la Pasqua.
Via Crucis Any de la Misericòrdia de M. Victòria Molins
El Via Crucis no és solament una devoció popular, en un recorregut simbòlic
per les catorze estacions, sinó una meditació pausada i profunda d’aquells passos
que els evangelistes ens narren en diferents moments de la seva ignominiosa mort.
Jesús va ser condemnat pels poders fàctics del moment perquè van voler esborrar
de les seves vides i del seu poble Aquell que era una pura denúncia amb les seves
paraules i la seva conducta.
Però teològicament encara hi ha més: hi ha l’amor immens de Déu Pare que lliura
el seu Fill estimat per la redempció de la Humanitat: "Perquè Déu estimà tant el
món, que donà el seu Fill Unigènit a fi que tot el qui creu en ell no es perdi, sinó
que tingui vida eterna" (Joan 3,16).

Via Crucis amb el Papa Francesc de Papa Francesc
El Via Crucis és un moment significatiu i important per a la pietat de les
comunitats cristianes durant la Quaresma i la Setmana Santa: un moment de
pregària genuïna i sincera, ordida en la seva trama essencial per la Paraula de
Déu. La Paraula marca la successió de les «estacions» tradicional, moments
d’aturada per complementar les etapes del camí dolorós i salvador de Jesús vers el
Calvari.
Amb el Via Crucis els cristians s'uneixen a l’Hora que commemorem: l’Hora en què
l’Anyell, carregat amb els pecats del món, pujà cap a l’indret on vessà la sang de la
nova i eterna Aliança. Francesc ens avisa que "amb la creu passa que en copsem el
sentit segons l’'esperit' amb què ens la mirem". Deixem, doncs, que la creu ens
interpel·li. Deixem que els nostres ulls s’omplin de contemplació tot mirant-la.
Sense perjudicis, sense determinismes... deixem que ens digui que allí hi ha la
saviesa, la clau d’interpretació de la vida, l’Esperança.
Es pot fer servir aquest recurs a cada comunitat cristiana: parròquia, comunitat
religiosa, grup cristià...; també per a la pregària personal. En qualsevol cas,
l’important és que aquest Via Crucis pugui ser per a tothom un camí d’acostament
a Jesús i als germans; que cadascú es deixi trobar per aquesta creu i que, en mirarla, renovi el record de saber-se estimats –fins a l’extrem– i també l’Esperança; en
una paraula, que reneixi el goig de l’Evangeli.
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Tornar a Déu de Pregaria.cat
Aquest llibre vol ser una guia que ajudi a pregar amb els Evangelis del temps
de Quaresma i fins a la Setmana Santa. Cada dia s'hi troba un breu comentari de
l’Evangeli que ajudi a la pregària personal o comunitària. I al final, una proposta
de recés que es pot fer individualment o en grup. Sant Ignasi deia que més
important que llegir molt és assaborir els continguts internament. Es tracta de
passar de la dinàmica del fer a la dinàmica deldeixar-se fer.
L’espai Sagrat, d’on s’han tret aquests continguts, és una web ideada pels jesuïtes
irlandesos i produïda a través del Jesuit Comunication Centre. L’any 2002 se’n va
iniciar la versió en català, a càrrec dels Jesuïtes de Catalunya. Actualment, Espai
Sagrat compta amb 18 versions, entre elles l’àrab i el xinès. Com diu una
frase: "Quan pregues no estàs sol. Formes part d’una comunitat estesa per tot el
món". L’Espai Sagrat també forma part de la web i el projecte pregaria.cat.
Pasqua de Crist, Pasqua dels Cristians de Bernabé Dalmau
La Pasqua de la mort, la sepultura i la resurrecció de Jesús. Així anomenaven
els cristians dels primers segles aquests dies sants que són el centre de l’any per
als creients. I aturar-se a veure què signifiquen aquests dies, què van significar per
a Jesús i com toquen i transformen les persones, és un dels bons camins per
aprofundir en el ser cristià. Aquest llibre hi vol ajudar. I per fer-ho, convida a mirar
en primer lloc el testimoni de Jesús, per passar després a presentar el que és la
celebració de la Pasqua i el sentit de la mort i la resurrecció, per acabar aturant-se
en els set sagraments de l’Església que uneixen els creients a Jesús mort i
ressuscitat. Bernabé Dalmau (Igualada, 1944) és monjo de Montserrat, llicenciat
en teologia i dret canònic, expert en litúrgia, director de la revista Documents
d’Església, traductor dels principals textos eclesials dels últims vint-i-cinc anys i
membre del Centre de Pastoral Litúrgica, on darrerament ha publicat diverses
obres tant de caire litúrgic com de vida cristiana.
Setmana Santa. Les celebracions de Josep M. Romaguera
Un llibre molt pràctic per celebrar millor i amb més facilitat la Setmana Santa:
un llibre que conté tots els textos i indicacions per a aquelles parts de les
celebracions que no es realitzen des de l'altar o des de l'ambó, i amb les monicions
i pregàries adequades per a aquests dies. Amb tapa dura.

Passió de Nostre Senyor Jesucrist. CPL
Per ajudar a la proclamació de la Passió el Diumenge de Rams i el Divendres
Sant. Versió litúrgica dels quatre evangelistes. En format gran. Preparat per Josep
Urdeix. Destinat a les parròquies i que facilita la lectura de l'evangeli tant del
Diumenge de Rams com del Divendres Sant, tradicionalment llegits pel sacerdot
celebrant i 2 fidels. D'aquesta manera es llegeixen les tres veus que apareixen en
aquest Evangeli: la de Jesús (sacerdot), la dels apòstols (fidel) i la del poble (fidel).
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Les Set Paraules de Crist de Sebastià Taltavull
Per què la creu de Jesús és escàndol i absurd per a uns i força i saviesa per a
uns altres? Estem davant d’un misteri i només s'hi pot accedir des de la fe en
Aquell qui ha estat crucificat, Jesús. Les "set paraules" de Jesús a la creu són els
crits d’una humanitat que gemega i viu el drama de la injustícia i l’abandó. Són les
innombrables paraules dels qui demanen i no són escoltats, dels qui clamen i són
injustament agredits.

Setze Viacrucis de Dossiers CPL
Un ampli recull de viacrucis, de diverses formes i estils, una part ja publicats i
d’altres totalment nous; uns amb les estacions tradicionals i altres seguint els
relats evangèlics, o fins i tot, un de reduït, amb només set estacions, per iniciar els
infants en aquesta tradicional forma de reviure la passió de Crist. La pràctica del
viacrucis, tan antiga i popular, que té el seu espai més propi en el temps de
Quaresma, però que es pot realitzar en qualsevol altra època de l’any, és sens
dubte una magnífica forma d’apropar-se vivencialment, contemplativament, a
aquest moment central de la història de la salvació: els darrers moments de la vida
de Jesús, el seu camí fins al Calvari, on, en lliurar la seva vida, va obrir les portes
de la vida més plena per a tota la humanitat. I una magnífica forma, també, per
comprendre millor allò que aquest camí pot significar per a les nostres vides, per
ser autènticament cristians en aquest món nostre.
Via Crucis de Carlo Maria Martini
Els textos de les meditacions del cardenal Martini impacten pel seu caràcter
sobri i comunicatiu, capaços d’expressar de forma personal -com el salmista- la veu
de la persona i el seu cant d’esperança davant el misteri del dolor i de
l’abandonament de Déu. El to i el contingut dels comentaris serveixen de
contrapunt als passatges evangèlics, com si fossin cordes de ressonància que
vibren al voltant del so fonamental.

Vía Crucis de la Misericordia de Papa Francesc
En aquest Via crucis oferim reflexions del Papa Francesc sobre la Misericòrdia,
que és la permanent mostra de l'amor de Déu cap a la humanitat, com una
invitació a ser cada un de nosaltres misericordiosos i compassius amb els altres.
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