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Aquest llibre proposa una reflexió sobre el Via Crucis a partir d’una
sèrie de meditacions del cardenal Carlo Maria Martini.

VIA CRUCIS
Meditacions sobre
el Via Crucis bíblic
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.
........................................................................

«Carlo Maria Martini possiblement sigui
el cardenal més conspicu de l'Església
catòlica actual, biblista de primeríssima
fila i papable en l'últim conclau».
El Ciervo

Carlo Maria Martini neix a Torí el 1927.
Entra en la companyia de Jesús el 1944.
Després d’estudiar Filosofia i Teologia,
s’ordena de prevere el 1952. Aconsegueix
el doctorat en Teologia en la Pontifícia
Universitat Gregoriana el 1958. Continua
els estudis sobre les Sagrades Escriptures en el Pontifici
Institut Bíblic on, el 1962, se li assigna la càtedra de crítica
textual i, el 1969 n’és nomenat rector. El 1978, Pau VI el
nomena rector magnífic de la Pontifícia Universitat
Gregoriana.
A finals de 1979, Joan Pau II l’elegeix per a ocupar la
càtedra episcopal de Milà. El 1983 és consagrat cardenal.
El 2002, per límit d’edat, Joan Pau II accepta la seva
dimissió com a arquebisbe de Milà.
Els escrits de Martini són molt nombrosos. Abasten des de
les investigacions bíblicoexegètiques fins a la publicació de
conferències a escrits pastorals, a més de la transcripció de
meditacions, fetes amb ocasió de recessos i exercicis
espirituals.
........................................................................
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