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.
Dies: 4-8 de juliol.
Temes:
- La Teologia de les Religions: dies 4 a 7

- El Xiisme: dia 8
Professors:
Roser Solé Besteiro, llicenciada en Filosofia i en
Teologia sistemàtica. Professora invitada de
l'ISCREB de Teologia de les religions (virtual).

Trameteu aquesta butlleta a:
CURS DE FORMACIÓ INTERRELIGIOSA

Dra. Dolors Bramon, islamòloga i professora a la
Universitat de Barcelona.
Lloc del Curset: Monestir de Montserrat

Griselda Cos i Boada
Santuari de Puiggraciós
Apartat 180
08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS
(Barcelona)

Allotjament:
En les cel·les Abat Marcet, exteriors del Monestir,
en allotjaments individuals o dobles.
Cel·la individual = 360 €
Cel·la de 2 persones, en habitacions individuals,
compartint saló, cuina i bany = 310 €
Els àpats seran comunitaris a l’Hotel Cisneros.

c .e. puiggracios2003@gmail.com

Durada:
Del dia 4 de juliol a les 10 del matí fins al dia 8 a la
tarda.
Les classes seran als matins, llevat del dilluns, dia 4.
Les tardes es podran dedicar al treball personal.

Tel. 93-744-50-30

Import del Curset:
Matrícula i estada completa: 360 o 310 €, s. cel·la.
Places limitades.
El contingut d’aquestes classes tindran validesa de
crèdit acadèmic per l’ISCREB.

Dies 4-7: TEOLOGIA DE LES RELIGIONS
La riquesa del diàleg interreligiós

“Tota persona té dret a la llibertat de pensament,
de consciència i de religió; ... aquest dret inclou
la llibertat de manifestar la seva religió o les
seves creences, ... tant en públic com en privat,
mitjançant el culte, o l’ensenyament” (Pacte
Internacional dels drets civils i polítics”, (1976).
La necessitat d’una formació ens urgeix perquè
“tenint en compte que les males interpretacions
neixen de la ignorància de coneixement, cal
donar prioritat a la informació sobre totes les
religions, mitjançant l’educació”. (Declaració i
recomanacions de la Conferència Internacional
sobre el Diàleg Interreligiós, 2000).
Si aquestes jornades tenen sentit és perquè
volem conèixer; conèixer per a dialogar i
dialogar per a construir una bona convivència en
vistes a la pau.
Així, doncs, el diàleg interreligiós ens mena a
valorar els signes que revelen la presència de
l’Esperit en la contingència històrica i vol
treballar en favor del respecte i del mutu
enriquiment. En aquest sentit, també forma part
de la missió evangelitzadora de l’Església.
________________________
PROGRAMA
Dia 4
1. El diàleg interreligiós, per què? Per a què?
• Causes i objectius
2. Vers un veritable diàleg: Principis i
condicions del diàleg
Dia 5
1. Sobre el valor salvífic de les religions
2. El debat cristològic

(Projecció de la pel·lícula: El señor Ibrahim y
las flores del Corán)
Dia 6
1. Corrents teològics sobre el valor salvífic
de les religions
2. La tendència teològica de l’Església
Dia 7
1. Reptes del diàleg interreligiós
2. Pluralisme, religions i convivència: una
mostra de la realitat
Dia 8
El Xiisme
EL XIISME
En aquesta sessió es tractarà de la branca més
important de l’islam, després de la majoritària
representada pels sunnites. S’analitzaran els
seus inicis, d’origen polític a partir de les
disputes sobre la successió de Muhàmmad,
l’any 632, i com, més endavant, s’anà proveint
de contingut religiós per tal de donar-li
continuïtat en el futur. Es tractaran també les
principals branques actuals, és a dir, els
ismaïlites i els duodecimams, i les figures
genuïnes dels imams, aiatol·làs i mol·làs.
Amb la col·laboració de la Direcció General
d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya i la

Butlleta d’inscripció
(Fins el 30 de maig de 2011)

CURS FORMACIÓ INTERRELIGIOSA

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

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

www.dimiberic.org

