MONESTIR DE MONTSERRAT
Butlleta d’inscripció

CURS DE FORMACIÓ INTERRELIGIOSA

A qui s’adreça: Principalment als monjos i
monges compromesos en el Diàleg Interreligiós, però també a totes les persones que, sensibles a la saviesa universal, avui ja patrimoni de
la humanitat,els pugui interessar.

Curset Intensiu de

Temari:
DIÀLEG INTERRELIGIÓS I
BUDISME ZEN

Cognoms............................................................
Nom.....................................................................
Professió.............................................................
Adreça ...............................................................
C. Postal..............................................................
Població..............................................................
Telèfon .............................................................
A/e.......................................................................
Signatura

Professors:
P. Lluís Duch: Monjo de Montserrat. Antropòleg. Professor convidat a la Facultat de Teologia
de Catalunya i a l'ISCREB.
Berta Menesses: Mestra Zen (escola Zen SanboBetánia). Congregació Filipense.
Activitats complementàries
Les classes seran als matins.
A les tardes es dedicaran al treball personal.
Allotjament: A l’hostatgeria del Monestir, en
habitacions individuals o dobles. En inscriure’s
hom es compromet a respectar l’horari i
l’ambient de silenci de l’hostatgeria de
Montserrat.
Durada:
Del dia 22 a les 12 del matí fins al 26 a la tarda.
Matrícules: Abans del 15 de juny

Adjunto un taló per l’import del curset.
Faré una transferència bancària al “Curs
de Formació Interreligiosa”, compte corrent:
Llibreta nº 2100-1025-59-0100354201

Import del Curs: Matrícula i estada completa:
275 €. Places limitades.
L’assistència a aquestes classes tindrà validesa
de crèdit acadèmic per l’ISCREB..

Dies 22-26 de juny 2009
Organitzat pel DIM
(Diàleg Interreligiós Monàstic)
I per l’ISCREB
(Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona)

Monestir de Montserrat

Quin és l’objecte del diàleg interreligiós? Creiem que aquest no pot ser
altre que el compartir l’aigua de Déu
que Ell mateix ha vessat en el pou de
cadascú dels creients.
Els signes del nostre temps ens han
esperonat a preparar enguany aquest
IV Curset de Formació Interreligiosa.
Ens proposem no només obrir una via
pel millor coneixement de les religions
de més influència en el món, sinó també per a reflexionar sobre les claus del
diàleg interreligiós i intercultural.

1ª Conferència: Breu història del Budisme Zen.
Fonaments filosòfics: El budisme Mahayana i
les grans escriptures Mahayanes.
2ª Conferència: La dimensió ètica del Zen.
Tres grans mestres zen: Eno, Dogen Zenji i Hakuin Zenji.
3ª Conferencia: La pràctica de la meditació zen.
El procés i els fruits.
4ª Conferència: El Zen i la vida quotidiana.
- L’horari comporta diàriament: Conferència i
diàleg. Descans. Pràctica de zazen. Col·loqui.
Conferència i diàleg.

Dies 22, 25-26: El Diàleg Interreligiós
Dies 23-24: Budisme Zen
El curset pretén oferir una breu aproximació al
Budisme Zen, a la seva història i a la seva a
filosofia, a aprofundir en aquesta via peculiar
dins del Budisme, a apropar-nos a la seva
cosmovisió basada en la no dualitat, la interrelació i la impermanència de tots els fenòmens.
Per altra part el Zen es basa en una pràctica: la
meditació asseguda zazen i l’estudi dels koans.
La seva perspectiva és clara: arribar a l’experiència del despertar, anomenat satori o
il·luminació. Tots aquests temes i algunes experiències pràctiques de zazen configuren aquest
petit tast sobre Budisme Zen.
El curset consta d’una part d’informació i una
altra de pràctica de la meditació.

En un moment històric com l’actual, marcat per
profunds canvis i incerteses, posseeix una singular rellevància analitzar les relacions entre el
cristianisme i les altres religions, sobretot les
anomenades «religions universals». Cal, però,
tenir en compte, si realment es vol fer un bon
plantejament, algunes precisions de caràcter
antropològic i, correlativament, teològic. Cal,
en definitiva, fer una aproximació crítica, és a
dir, amb criteri, a una problemàtica que, més
enllà d’algunes visions il·lusòries, posseeix
molts aspectes que, tant antropològicament com
teològicament, són d’una enorme complexitat.
En l’exposició, hom cercarà més aviat
l’obtenció d’uns criteris més que no pas un reguitzell de receptes que, molt sovint, no són
sinó unes manifestacions poc afortunades dels
sistemes de moda vigents en la nostra societat.

Trameteu aquesta butlleta a:
CURS DE FORMACIÓ INTERRELIGIOSA
Griselda Cos i Boada
Santuari de Puiggraciós
Apartat 180
08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS
c.e. puiggracios2003@gmail.com

