Butlleta d’inscripció
(Fins el 30 de maig del 2010)

CURS FORMACIÓ INTERRELIGIOSA

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

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

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.
Temari:
Dies: 28-29 de juny.
RELIGIONS AFRICANES TRADICIONALS.
Dies: 30 de juny al 2 de juliol.
NOVES RELIGIOSITATS.
Professors:
Antoni Calvera Pi, Combonià
Josep Otón, Dr. en Història
Les classes seran als matins.
Les tardes es deixen lliures pel treball personal.
L’horari és compatible amb les funcions litúrgiques.
Lloc del Curset:
Monestir de Montserrat
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 monàstica.
Durada:
Del dia 28 de juny a les 10 del matí fins al dia 2 de
juliol a la tarda.
Termini de matriculació:
Abans del 30 de maig
Import del Curset:
Matrícula i estada completa: 275 €.
Places limitades.
El contingut d’aquestes classes tindran validesa de
crèdit acadèmic per l’ISCREB

“Al diàleg tots hi anem amb certs
elements irrenunciables... amb
ells discernim el que és verdader,
fals, correcte o incorrecte. Ells
són per a nosaltres roques sòlides.”

“La presència de Déu pren
forma material en nosaltres i
és en les religions on hem de
buscar les pistes de la respiració divina.”

NOVES RELIGIOSITATS
Professor: Josep Otón
El procés de secularització no ha comportat la desaparició del fet religiós, sinó que ens
trobem davant d’un autèntic retorn del sagrat.
Ara bé, no es tracta d’un revifament de
les religions convencionals sinó d’una proliferació de noves formes de religiositat: neomisticismes que se senten immersos en una nova era de
la humanitat; moviments conservadors que reivindiquen enèrgicament els elements fonamentals de les grans religions; una societat civil que
substitueix les institucions religioses; i, finalment, autors que reclamen una espiritualitat laica, emancipada de les formes religioses tradicionals.
“La fe en la Trinitat invita els cristians a afirmar no només la veritable diversitat entre les religions
sinó també un cert terreny comú
que reconeixi camins diferents, però no metes finals diferents.”

ESQUEMA
DEL TEMA SOBRE LES
RELIGIONS TRADICIONALS AFRICANES

Trameteu aquesta butlleta a:

Professor: Antoni Calvera Pi

CURS DE FORMACIÓ INTERRELIGIOSA







Descripció del tema i aproximació històrica a les Religions Tradicional Africanes.
El credo en un ésser suprem.
El credo en un món ple d’esperits. Els
avantpassats.
El credo en determinades forces i poders místics.
Unitat entre religió, moral i vida en les
Religions Tradicionals Africanes

“Com més es davalla en el propi
pou religiós, més es coneix la corrent subterrània que els alimenta
a tots.”
(Els textos dels requadres són de
Paul F. Knitter)
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