Llibres recomanats per a lectura espiritual
Índex
Recomanem aquesta selecció de llibres que pot ser útil per als qui volen viure la
vocació baptismal i avançar en la seva vida cristiana. Hi ha obres clàssiques dels
Pares de l'Església i també autors actuals, sobretot hem inclòs obres que
proposen la santedat en la vida quotidiana enmig del món i en la feina. Tots els
títols pertanyen a edicions en català. Anirem afegint-hi altres llibres a mesura
que les tinguem a l'abast. doll.cat

I Pares de l'Església i escriptors antics
- CEBRIÀ, Sant
De bono patientiae / La virtut de la paciència, Proa, 1995, Clàssics del Cristianisme 54
Exposa breument la importància i característiques de la virtut cristiana de la paciència,
que té Crist per model. Mostra també la paciència dels sants. Ajuda a créixer en visió
sobrenatural i esperit de mortificació davant les contrarietats.
- IRENEU DE LIÓ, Sant
Demonstratio praedicationis evangelicae / Exposició de la predicació apostòlica, Proa,
1989, Clàssics del Cristianisme 5
Obra catequetico-apologètica que vol ser “una sumària exposició de la predicació de la
veritat” com diu Ireneu en la introducció. Considerada com el primer catecisme, tracta
de les tres Persones divines, de la creació i caiguda de l'home, de l'Encarnació i de la
Redempció. Aporta algunes proves a favor de la veritat de la revelació cristiana,
mostrant el compliment de les profecies l'Antic Testament, en Jesús, fill de David i
Messies esperat. Exhorta els cristians a viure d'acord amb la seva fe i els prevé contra
l'heretgia gnòstica. Per comprendre bé les implicacions teològiques i aprofitar la seva
lectura convé tenir alguna formació teològica.
- JERONI, Sant
Epistulae / Cartes, Proa, 1993, Clàssics del Cristianisme 36
“A Heliodor, monjo" (nº 14) Intenta convèncer el seu corresponsal a donar-se a la vida
eremítica. És una defensa de l'ideal monàstic. Heliodor serà més endavant bisbe de la
seva ciutat d'Altinum. (a. 377) "A Eustoqui" (nº 22). A "viris illustribus" cita la carta i
l'anomena: "De virginitate servanda". És un tractat sobre la virginitat cristiana, on
exposa admirablement a bellesa i la dignitat d'aquest estat. Critica els mals monjos, i el
clergat romà. Té un ric contingut doctrinal i ascètic, fonamentat en la Sagrada
Escriptura. L'amor és qui tot ho explica i motiva. (a. 384) "Epitafi de Paula" (nº 108):
escrita a la mort de Santa Paula. Emocionat testimoni a la seva deixebla i companya a
Roma i a Terra Santa. (a. 404) "À Rústic" (nº 125): Fa una lloança de la vida cenobítica
i comunitària (a. 425) Profitós per a persones amb formació doctrinal.

- JOAN CRISÒSTOM, Sant
De sacerdotio / Tractat sobre el sacerdoci, Proa, 1990, Clàssics del Cristianisme 14
Sis llibres breus, escrits en forma dialogada. Tracten del sacerdoci, especialment des del
punt de vista de las exigències morals que comporta, i comenta aspectes centrals del
ministeri sacerdotal. Requereix formació teològica.
Les catequesis baptismals, Proa, 1990, Clàssics del Cristianisme 14
Aquestes cèlebres catequesis ocupen un lloc destacat en la producció literària del
Crisòstom. Són un total de dotze, i tenen el valor de ser una guia moral perquè el cristià
creixi en la seva adhesió a Crist. Útil per a tota classe de persones.
- GREGORI DE NAZIANZ
Orationes / Discursos teològics, Proa, 1990, Clàssics del Cristianisme 12
El primer discurs és una introducció on s'exposen els requisits per dialogar sobre les
veritats divines. El segon aprofundeix sobre l'existència, la naturalesa i els atributs de
Déu. El tercer demostra la unitat de la naturalesa de les tres Persones divines, i subratlla
especialment la divinitat del Logos i la seva igualtat amb el Pare. El quart és una
refutació de les objeccions arrianes contra la divinitat del Fill; mostra el sentit correcte
dels passatges bíblics que s'usaven per a aquest fi. El cinquè discurs defensa la divinitat
de l'Esperit Sant, negada pels macedonians.
El volum també inclou tres cartes de Gregori que normalment s'han tramès amb els seus
discursos. Són els nn. 101, 102 i 202 de la seva col·lecció epistolar. Totes tres
corresponen als darrers anys de la vida de Gregori. Combaten la doctrina dels
apol·linaristes, i són una contribució cabdal a la cristologia.

II Clàssics d'espiritualitat
- CABÀSILAS, Nicolau
La vida en Crist, Proa, 1ª ed., Barcelona, 1993 / Clàssics del cristianisme 42
La vida en Crist s'obté pels sagraments; baptisme, confirmació i Eucaristia, que és «el
cimal de la vida, el plèroma (plenitud) i el punt final de la vida en Crist.», «la perfecció
de tots els sagraments». La vida en Crist es desenvolupa en la pregària: tenir la nostra
ment constantment girada vers ell. Útil [per a] per persones amb formació teològica. Les
cerimònies de consagració d'altars esmentades són pròpies de la litúrgia oriental.
- CATERINA DE SIENA, Santa
Dialogo / Diàleg de la Divina Providència. Proa, Barcelona 1993 / Clàssics del
cristianisme 38
Llibre escrit en forma de diàleg amb el Senyor. Tracta nombrosos aspectes centrals de la
vida espiritual: les virtuts teologals, devoció a la Humanitat Santíssima de Crist, la
Providència, el pecat. Dedica especial atenció al sacerdoci. Estil viu i pràctic, ensenya a
fer pregària. Fomenta el desig de coneixement propi i de contrició. Molt adient per a
persones amb formació teològica i amb experiència en la vida interior.

- FRANCESC DE SALES, Sant
Traité de l’Amour de Dieu / Tractat de l'amor de Déu, Proa, 1997, Clàssics del
cristianisme 69
Exposa l'experiència de l'oració mental. Pràctic i amb molts exemples i comparacions,
pot resultar feixuc per algunes persones (732 pàgines en l'edició esmentada). Per
aprofitar-lo bé, no cal especial formació teològica .
Introduction à la vie dévote / Introducció a la vida devota, ed. Lluís Gili, 1916
Consells a la seva cosina que volia aprendre a fer pregària. Els fonaments de la pietat
són els sagraments, la pregària, les virtuts cristianes. Dirigit als laics, però no és una
espiritualitat laïcal. És de profit per a persones amb discerniment i experiència en la
lluita ascètica.
- KEMPIS, Thomas von
De imitatione Christi / La imitació de Jesucrist, ed. Balmes, 2a ed., 1950
Llibre del segle XIV o XV atribuït a Kempis, per a la meditació. Tracta de molts
aspectes de la vida interior profitosos per a tots. Cal tenir en compte que escriu des de la
perspectiva d'una espiritualitat religiosa.
- TERESA DE L'INFANT JESÚS (o DE LISIEUX), Santa
Histoire d’une âme / Manuscrits autobiogràfics, Proa, 2a ed., 1997 / Clàssics del
cristianisme 63
Els escrits autobiogràfics que després serveixen per fer el recull de la Histoire d’une
âme. Primer s'expliquen fets externs, i després més directament la seva lluita interior.
L'ensenyament central és la vida d'infància espiritual. És útil per simplificar la vida
interior i valorar les coses petites. Encara que és vàlid per a tots els cristians, lògicament
hi ha aspectes dirigits a la vida religiosa contemplativa. Accessible a tots.
- TOMÀS MORE, Sant
The last letters of Thomas More / Cartes des de la Torre, Proa, 2002 / Clàssics del
cristianisme 92
Epistolari de Sant Tomàs escrit en els quinze mesos que romangué empresonat a la
Torre de Londres fins al seu martiri el 1535. Recull cartes de la seva dona i filles per a
entendre el context. El llibre sencer és un testimoni de la fortalesa i prudència del sant,
de la seva fe, lliurament a Déu i del seu equilibrat sentit de la justícia. Profitós per a tots,
amb certa cultura.
De tristitia Christi / L’agonia de Crist, Proa, 2002 / Clàssics del cristianisme 92
Comentari dels passatges evangèlics de l'oració de Jesús a l'hort de les oliveres. Escrit
amb gran pietat i sentit teològic. Ajuda a contemplar la vida de Crist i a tractar-lo
personalment. L'autor treu conseqüències pràctiques dels detalls de l'evangeli aplicables
a la vida ordinària.

- VERDAGUER, Jacint
Eucarístiques, Obres completes volum XXII, ed. Il·lustració catalana, 1904
Llibre de poesies sobre l'Eucaristia que mostren la devoció, tendresa i extrema
sensibilitat de mossèn Cinto. La seva lectura és una escola per aprendre a tractar Jesús
sagramentat. Adient per els afeccionats a la poesia.

III Llibres d'autors contemporanis
III.a Catecismes i llibres dels Sants Pares contemporanis
- «El CATECISME DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA és una exposició de la fe de
l’Església i de la doctrina catòlica, testificades o il·luminades per la Sagrada Escriptura,
la Tradició apostòlica i el magisteri eclesiàstic. El reconec com un instrument vàlid i
autoritzat al servei de la comunió eclesial i com una norma segura per a l’ensenyament
de la fe» (Joan Pau II, Constitució apostòlica “Fidei depositum”) .
- «El COMPENDI DEL CATECISME DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA és una síntesi
fidel i segura del Catecisme de l’Església Catòlica. Conté, de manera concisa, tots els
elements essencials i fonamentals de la fe de l’Església, de tal manera que constitueix,
com desitjava el meu Predecessor, una mena de vademècum, a través del qual les
persones, creients o no, poden captar amb una sola mirada de conjunt el panorama
complet de la fe catòlica» (Benet XVI, Motu proprio per a l’aprovació i la publicació
del Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica).
- BENET XVI / JOSEPH RATZINGER
Jesus von Nazareth. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung / Jesús de Natzaret.
Del Baptisme en el Jordà fins a la Transfiguració. Claret, 2007 .
En el pròleg, el Papa assenyala que la seva obra pressuposa l’exegesi historicocrítica.
Afirma que se serveix dels seus resultats, però desitja anar més enllà d’aquest mètode
desembocant en una interpretació pròpiament teològica. Les qüestions que tracta han
estat triades necessàriament d’entre una inabastable multitud de possibilitats. Per això,
selecciona alguns aspectes, que il·lumina i interpreta des d’altres llocs de la Sagrada
Escriptura, recorrent també a diverses interpretacions antigues i modernes i intercalant
ocasionalment actualitzacions puntuals per arribar als trets més definitoris de la vida i
l’ésser de Jesús. El missatge central és la divinitat de Crist.
Jesus von Nazareth. Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung / [Jesus] Jesús de
Natzaret. De l'entrada a Jerusalem fins a la Resurrecció, Claret, 2011 .
La segona part de l'obra sobre Jesús de Natzaret, abasta de l'entrada a Jerusalem fins la
Resurrecció. En aquesta part “ens surten a l'encontre les paraules i esdeveniments
decisius de la vida de Jesús. He intentat apartar-me del debat sobre moltes particularitats
possibles i reflexionar només sobre les paraules i fets de Jesús essencials, però alhora
sota la responsabilitat de la raó històrica que està necessàriament continguda en aquesta
mateixa fe. (Pròleg)

Jesus von Nazareth. Prolog. Die geschichten Kindheitsgeschiten / Jesús de Natzaret.
Pròleg. La infància de Jesús, Claret, 2012 .
Es tracta d'una mena de petita introducció als dos precedents volums sobre la figura i el
missatge de Jesús de Natzaret. En diàleg amb els exegetes del passat i del present, he
mirat d'interpretar, el que Mateu i Lluc relaten sobre la infància de Jesús. Davant un text
com el bíblic, en el qual l’últim i més profund autor, segons la nostra fe, és Déu mateix,
la pregunta sobre la relació del passat amb el present forma part de la interpretació
mateixa. Amb això la serietat de la recerca històrica no es veu pas limitada, sinó
augmentada. (Pròleg)
El santoral del Papa Benet (Bernabé Dalmau), Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
2008
Benet XVI ha volgut subratllar que el testimoniatge dels sants i dels grans creients de
l'antiguitat té una importància decisiva per a la nostra fe: els sants són els veritables
portadors de la llum en la història, perquè són homes i dones de fe, esperança i amor.
(Deus caritas est, n. 40). Les intervencions de Benet XVI es recullen en aquests 70
retrats de sants seguint l'ordre del calendari litúrgic.
Licht der Welt / Llum del món, Herder, Barcelona, 2010
En forma d'entrevista realitzada per Peter Seewald, Benet XVI parla dels temes
d'actualitat a l'Església; La contestació dins l'Església. La dictadura del relativisme. I la
oportunitat d'un nou temps de conversió. Les relacions del Pontificat de Benet XVI amb
els jueus, l'Islam. Els viatges pastorals. L'admissió a l'Església dels integristes. El
missatge de Maria a Fàtima. El nou anunci. Els novíssims. Traducció deficient.
III.b Autors varis
- CARDÓ, Carles
Emmanuel. Estudis sobre Jesucrist, Ariel, 1962
Assaig de cristologia, que presenta la figura de Jesucrist segons la fe. Útil per aprofundir
en la vida de Jesús i en els trets més importants de l'Encarnació, la vida i Resurrecció
segons els evangelis. Per públic amb certa formació.
- FERNÁNDEZ-CARVAJAL, Francisco
Hablar con Dios / Parlar amb Déu: meditacions per a cada dia de l'any, Albada, 1999
Meditacions per a cada dia de l'Any Litúrgic, en 7 volums. Amb moltes referències al
Magisteri, Pares de l'Església i sants, especialment als ensenyaments de sant
Josepmaria. El conjunt `tracta] tracte tots els temes importants de la doctrina i vida
cristiana. Ajuda a fer oració. Útil per a tots.
- SUÁREZ, Federico
La Virgen, Nuestra Señora / La Verge, Nostra Senyora, Rialp, 1970
Reflexions sobre la vida de la Mare de Déu. L'autor en treu ensenyaments fonamentals
per a la vida cristiana: fent especial esment del lliurament total a Déu, i la santedat en la
vida ordinària. Molt útil per a tots.

III.c Sobre Sant Josepmaria i l'Opus Dei
- BALCELLS, Alfons
Memòria ingènua, La Formiga d'Or, 2005
La coneixença del Fundador de l'Opus Dei i del seu missatge sobre la santificació del
treball i de la vida ordinària, fa de l'autor un testimoni qualificat del començament de la
tasca de l'Opus Dei a Catalunya.
- BERNAL, Salvador
Álvaro del Portillo. Una semblança personal, Claret, 2014
Els trets més rellevants de la seva personalitat; la seva bonhomia, amabilitat i fortalesa.
La seva feina al capdavant de l'Opus Dei. I les grans fites com a Prelat. La seva tasca
durant el Concili. La seva relació amb els Papes, de Pius XII a Joan Pau II.
- CEJAS, José Miguel
Vida del Beato Josemaría / Vida del Beat Josepmaria, Edicions del Drac, 1992
Breu biografia escrita amb estil senzill i a l'abast de tots.
- ECHEVARRÍA, Javier
Eucaristía y vida cristiana / Eucaristia i vida cristiana, Albada, 2005
Aquesta obra del Prelat de l'Opus Dei palesa com l'Eucaristia pot il·luminar i vivificar
l'existència quotidiana del cristià: la feina i el descans, la família, l'apostolat, la malaltia
i el dolor... Són reflexions nascudes de la fe i l'amor a l'Eucaristia, arrelades a
l'Escriptura i la Tradició de l'Església, que traspuen els ensenyaments de Sant
Josepmaria. Útil per a tots.
- PÈLACH, Enric
De Girona als Andes, Albada, 2005
Memòries d'un bisbe gironí al servei dels pobres d'Abancay.
- PORTILLO, Álvaro del
Intervista sul fondatore dell’Opus Dei / Entrevista sobre el Fundador de l'Opus Dei,
Edicions del Drac, 1993 (Entrevista realitzada per Cesare Cavalleri)
Al llarg d’una extensa conversa, on Cesare Cavalleri planteja força preguntes amb una
sensibilitat periodística acusada, Mons. Alvaro del Portillo va palesant l’extraordinària
personalitat de Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, Fundador de l’Opus Dei, a través
d’una contínua aportació de dades inèdites, records vius i anècdotes íntimes.

- RAVENTÓS ARTÉS, Lluís
Himne a la vida. Una semblança de Josep Serret, Albada, 1998
Breu semblança de Josep Serret, Supernumerari de la Prelatura de l’Opus Dei que morí
en accident de trànsit el gener del 1993. Cristià íntegre, que , amb el seu treball i la seva
nombrosa família, ens va deixar la llum d’unes virtuts practicades sense ostentació, amb
senzillesa... i, no sense heroïcitat.
- TOURNEAU, Dominique Le
L’Opus Dei / L'Opus Dei, Albada, 1992
Explicació breu i senzilla de la naturalesa jurídica de la Prelatura i de l'esperit de l'Opus
Dei.
- WEST, William J.
Opus Dei Exploding a Myth / Opus Dei. Punxant un globus, [Edicions del] del Drac,
1987
Anàlisi [periodística] periodístic de l'Opus Dei com institució erigida per Joan Pau II
[[com]] la primera Prelatura Personal de l'Església Catòlica. Viatjant per diversos països
comprova si la realitat coincideix amb el que afirma la institució.
- MASABEU I TIERNO, Josep
Escrivá de Balaguer a Catalunya, 1913-1974. Petjades de Sant Josepmaria,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 103, 2015
Estudi que contribueix a un coneixement detallat de les trenta-set estades que sant
Josepmaria va fer a Catalunya de les quals hi ha constància, d'ençà del 1913 quan va
viatjar a Lleida per examinar-se del primer de batxillerat, fins al 1974, que va passar uns
dies a Castelldaura (Premià de Dalt).
III.d Obres de Sant Josepmaria
- JOSEPMARIA ESCRIVÁ DE BALAGUER, Sant
Amar a la Iglesia / Estimar l'Església, Albada, 2007
Conjunt de tres homilies («Lleialtat a l'Església», «El fi sobrenatural de l'Església» i
«Sacerdot per a l'eternitat»), publicades per separat en vida de Sant Josepmaria i
aplegades pòstumament amb aquest títol. S'hi afegeixen dos escrits de Mons. Àlvaro del
Portillo: «Les arrels pregones d'un missatge» i «Testimoni d'amor a l'Església».
Amigos de Dios / Amics de Déu, Rialp, 1990
Llibre publicat al 1977 amb 18 meditacions sobre diferents temes de vida espiritual,
amb especial esment de les virtuts cristianes.

Camino / Camí, Albada, 8ena edició catalana, 2010
Publicat per primera vegada el 1939, amb una difusió de milions de exemplars en 51
idiomes. És un clàssic d'espiritualitat. Consta de 999 punts per a la meditació personal
per tal d'introduir [el] al lector “per camins d'oració i d'Amor” i arribar a ser “ànima de
criteri” (Pròleg). Aquesta edició especial recrea el disseny de la primera edició revisada
personalment per Sant Josepmaria. La traducció és de Joan Baptista Torelló i Francesc
Faus.
Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer / Converses amb Monsenyor Escrivà
de Balaguer, Rialp, 1991
Recull de 7 entrevistes sobre l'Opus Dei i temes de la Teologia del laïcat, que Sant
Josepmaria concedí entre 1966 i 1968. El llibre afegeix també l’homilia «Estimar el
món apassionadament», pronunciada a la Missa solemne celebrada a l'octubre de 1967 a
l'Assemblea d'Amics de la Universitat de Navarra.
Es Cristo que pasa / És Crist que passa, Rialp, 1989
Llibre que recull 18 meditacions sobre algunes festes litúrgiques.
Forja / Forja, Rialp, 1992
Llibre de punts de meditació (1055), molts tenen un clar tarannà autobiogràfic: són
anotacions escrites per l'autor en uns quaderns espirituals que portà els anys trenta.
Ajuden a aprofundir en la pregària, en la contemplació enmig del món.
Santo Rosario / Sant Rosari, Rialp, 2a edició, 1990
Sant Rosari, publicat per primera vegada el 1934, consta d'una sèrie de consideracions
sobre els quinze misteris del Rosari (joiosos, dolorosos i gloriosos), per a facilitar el rés
d'aquesta oració mariana i la contemplació d'aquestes escenes de la vida del Senyor i de
la seva Mare Santíssima. El llibre conclou amb uns comentaris breus sobre la lletania
lauretana.
Surco / Solc, Rialp, 1992
Consta de 1000 punts de meditació, que tracten sobre tot de les virtuts humanes i la seva
importància per a la vida sobrenatural.
Via Crucis / Via Crucis, Rialp, 1986
El llibre consta de breus comentaris a les catorze estacions del Via Crucis, sorgits de
l'oració personal de sant Josepmaria Escrivà. "El Via Crucis no és pas un exercici trist
-comenta mons. Álvaro del Portillo al pròleg-. Moltes vegades va ensenyar mons.
Escrivà de Balaguer que l'alegria té les seves arrels en forma de creu. Si la Passió de
Crist és camí de dolor, també és la ruta de l'esperança i de la victòria segura. Aquesta
nova obra pòstuma de mons. Escrivà de Balaguer, com les anteriors, va ser preparada
per a ajudar a fer oració i, amb la gràcia de Déu, per a créixer en esperit de compunció
-dolor d'amor- i d’agraïment al Senyor, que ens ha rescatat amb el preu de la seva sang".

IV. Fulletons i textos senzills
- TORRAS, Josep Maria
Viure amb Jesús (I) (Albada, 2006) Il·lustracions de Gustave Doré .
Uns moments de conversa amb el meu millor Amic. Amb l'ajut de l'Evangeli,
d'imatges... Amb l'ajut de l'Esperit Sant, el Mestre de l'Oració. Molt adient per començar
a fer oració mental.
Viure amb Jesús (II) (Albada, 2006) Il·lustracions de Gustave Dorè.
Trenta-dues meditacions més seguint textos de l'evangeli, amb les escenes dels gravats
de Gustave Doré.
Jesús un amic de debò (ed. Bell-lloc)
Petites reflexions d'una gran veritat. Jesús és el gran Amic, textos per aprendre a fer
pregària.
- LUCA DE TENA, Francisco
Com fer pregària (ed. Albada, 2a ed., 1992)
Es pot estimar Déu? M’escolta? Està pendent de la meva vida quotidiana o només és el
Déu de les grans ocasions? Déu és sempre a punt per sentir el nostre prec, encara que
sigui sense paraules. Aquest llibre ens ensenya com començar a fer-ho, amb plena
confiança.
- MUNTADES, Josep Maria
Quinze normes de pietat (ed. Albada, 1992)
A part dels sagraments, hi ha moltes maneres de tenir present Déu en la vida menuda de
cada dia: la pregària personal i comunitària, la lectura espiritual, l’àngelus, la visita al
Santíssim, el rosari a la Mare de Déu, l’examen de consciència. Tot amanit amb el do
d’una sana alegria.
- Devocionari (Ed. Humanidades, 2012)
Acurada edició amb les pregàries més freqüents, l'acció de gràcies desprès de la missa,
Salm II, Adoro te devote, Trisagi angèlic, Te Deum, El símbol Atanasià. Les devocions
més importants; oració mental, benedicció de la taula i acció de gràcies, Visita al
Santíssim Sagrament, Exposició i benedicció amb el Santíssim Sagrament, i d'altres.
- PUJOL BALCELLS, Jaume
Sant Josepmaria Escrivá. El sant de la vida corrent (ed. Centre de Pastoral
Litúrgica,194 Sants i santes)
Un capellà aragonès que va saber oferir una proposta cristiana viva i actual. I la història
comença així: «Josepmaria Escrivà de Balaguer va néixer el 9 de gener de 1902 a
Barbastre, ciutat propera als Pirineus d’Osca. Els seus pares es deien José Escrivá i

Dolores Albás, naturals de Fonz i de Barbastre, respectivament. Als quatre dies de
néixer, va rebre el Baptisme. Els seus avantpassats paterns provenien de Balaguer, a la
província de Lleida, d’aquí ve el toponímic afegit al seu cognom. El seu besavi es va
traslladar a l’Alt Aragó i allí van romandre les següents generacions: el pare de
Josepmaria va viure a Fonz fins que es va traslladar a Barbastre, on va conèixer la seva
[muller] dona, Dolores Albás.»
- BENET XVI
Maria, la mare de Jesús (ed. Casals, 2012)
El Papa explica als nens la figura de Maria, la mare de Jesús.

V. Teologia
V.8 Teologia espiritual
- MARTÍ DEL MORAL, Pablo
Teologia espiritual. (M&M Euroeditors, 2006)
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