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Abat Soler: "El moment present, ple de
dificultats, i també d’... Catalunya Religió

Diversitat i minories religioses pel Dia
del Llibre

El més vist

Dg, 21/04/2013
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●

23/04/2013 | “Els sacerdots som inútils si

no som servidors”. Mig miler de
capellans de...
●

19/04/2013 | Un procés participatiu per

renovar les prioritats dels maristes
●

15/04/2013 | Què aporta el cristianisme

davant la crisi actual
●

22/04/2013 | En defensa de l’abat Soler i

de l’abadessa Viñas
●

24/04/2013 | Els religiosos més venuts:

San Agustín, Bergoglio i Rovira Belloso
●

(David Casals/CR) La festivitat del Dia del Llibre pot ser també un bon pretext
per conèixer millor la diversitat i les minories religioses presents a casa nostra
des de finals del Segle XIX. A Catalunya Religió, seleccionem els següents
títols:
ISLAM. ‘Ser musulmán
identitario’ (Milenio)

en

España.

Derechos

religiosos

y

debate

17/04/2013 | El papa que va estudiar

química obre les portes a una gran
esperança
●

26/04/2013 | Abat Soler: “Les coses ja no

es decidiran tan des de Roma”
●

14/04/2013 | Per Sant Jordi "Recicla

cultura"

Abdennur Prado, un dels pensadors islàmics de Catalunya més destacats, i
que ha sobresortit per la seva teologia progressista i compromesa, enumera
en aquest llibre les traves i discriminacions amb què es troben els musulmans
de Catalunya i d’Espanya arrel de les seves creences. La principal conclusió és
que, vint anys més tard de firmar-se els acords de cooperació entre l’Estat i les
minories religioses, en el cas de l’Islam aquests són paper mullat.

●

Francesc
●

14/04/2013 | Un consell de cardenals,

petites llums en la foscor

ESPIRITUALITAT JUEVA. ‘El llibre de la creació’ (Fragmenta)
●

És un dels títols fonamentals de la Càbala i l’espiritualitat jueva, redactat entre
els segles II i IV, editat i traduït en català i castellà pel poeta, traductor i
doctor en filologia semítica Manuel Forcano, que en la seva introducció,
destaca que la millor paraula per definir aquesta obra és “misteri”.

22/04/2013 | Tots els llibres del papa

20/04/2013 | "Cal valorar els aspectes

positius, d’amor i de servei, que conté
l’...
●

16/04/2013 | Jordi, Jordina, Jorge, George,

Georges, Gorka, Xurxo, Gjergj... entren
de...

CÀBALA. ‘Maasé Bereshit’ (Mario J. Sabán)
Mario Saban, que presideix la xarxa Tarbud Sefarad dedicada a la difusió de la
cultura jueva a l’Estat, porta anys dedicat a l’estudi de la història, filosofía i
espiritualitat jueves. Al gener de 2013 ha publicat, en forma de llibre, el treball
d’investigació ‘Maasé Bereshit’, el Misteri de la Creació, on aprofundeix en la
història del pensament místic jueu des dels origens fins a l’actualitat, explica
les dimensions del cabalístic ‘Arbre de la Vida’ i pretén ajudar a desvetllar el
‘Misteri de la Creació’.
ECUMENISME I DIÀLEG INTERRELIGIÓS. ‘Mirada de Pau’ (Mediterrània)
Jordi Puig i Martín escriu les memòries del Pare caputxí Joan Botam, un dels
grans impulsors i pioners a Catalunya en el diàleg entre les diferents esglésies
cristianes, l’ecumenisme, i més recentment, el diàleg interreligiós. El llibre
també fa un repàs per la història contemporània dels caputxins, de l’Església
católica catalana i del seu paper en la lluita antifranquista, amb cèlebres
episodis com la ‘Caputxinada’, un dels primers grans actes en contra del
Règim.
DRETS CIVILS. ‘Los otros mártires. Las religiones minoritarias en España desde
la Segunda República a nuestros días’ (Akal)
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puntada
Aquest assaig vol reconèixer a totes aquelles persones que durant tants anys
van lluitar a favor dels rets civils, una història molt sovint silenciada i que
encara es desconeix. Per fer-ho, l’autor recorre a la documentació històrica de
les tradicions religioses i també a testimonis . L’objectiu és oferir una
aproximació a l’existència d’altres confessions religioses més enllà del culte
oficial associat al poder temporal.

●

●

Ora et labora, al monestir de Sant Pere
de les Puel·les Catalunya Religió
Islam de Catalunya, situació crítica Jordi
López Camps

BUDISME. ‘El Budismo en España. Historia, visibilización e implantación’ (Akal)
●

El catedràtic Francisco Díez de Velasco analitza en aquest llibre la recent
implementació del budisme a l’Estat, on a dia d’avui ja té uns 300 llocs de culte
i uns 80.000 practicants. És la primer llibre que pretén explicar la realitat del
budisme a Espanya, i per fer-ho, ha entrevistat a responsables i seguidors
d’aquesta tradició, i s’ha fet un ampli treball de camp.

●

PENTECOSTALISME. ‘Los zapatos del predicador’ (Noufront)

●

Les esglésies pentecostals i carismàtiques van néixer als Estats Units fa poc
més d’un segle, i en aquest poc temps, han crescut espectacularment. Aquest
llibre escrit per Mario Escobar pretén explorar la història del pentecostalisme,
coincidint amb els 50 anys de presencia a l’Estat d’una de les esglésies
pentecostals més destacades, les Assemblees de Déu.
ÈTICA PROTESTANT. ‘Protestantismo y crisis’

●

●

Arrel de la crisi, se'n parla molt sobre les diferències entre l’ètica dels països
del sud i del nord d’Europa. Quin component hi té la religió? Hi influeix la
Reforma protestant, com va apuntar Max Weber fa un segle? Els principis ètics
i morals del protestantisme poden ajudar a superar la crisi? Són algunes de les
preguntes que respon en aquest assaig Máximo García Ruiz, sociòleg i doctor
en Teologia, i membre de l’Associació de Teòlegs Juan XXIII.

VULL SER CRISTIÀ Jesús Renau
“El millor dels dies de festa és la
xocolata per esmorzar” El PuntAvui
Catalunya Religió
Llengües, i males llengües, contra el
papa Francesc Marta Nin
L'abat de Montserrat defensa el dret a
decidir de Catalunya Regió 7 Catalunya
Religió
L’atur fa naufragar la nostra societat, i
quan començarem a auxiliar les...
Catalunya Religió
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Etiquetes: 1. El projecte de Déu sobre l’ésser humà segons el Judaisme, el
Cristianisme i l'Islam., 2.1. El sentit de la transcendència., 9.2. Tolerància,
llibertat i pluralitat religiosa en els MCS., 3. Les grans religions monoteistes i el
cristianisme en l’actualitat.
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més noticies
Jornada Mundial de las Confraries
Dll, 29/04/2013

(Arquebisbat de Barcelona) Del 3 al 5 de maig tindrà lloc a Roma la Jornada de
confraries i pietat popular amb motiu de l'Any de la Fe. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar de Barcelona, com a president de la...
veure més

Montserrat torna a contestar l'ABC
Dll, 29/04/2013

(Jordi Llisterri- CR) “Ens dolen profundament les insinuacions injurioses sobre
el pare Abat que apareixen a l'editorial, i que no responen absolutament gens
a la realitat”. Ës la resposta que per segona vegada en pocs mesos ha hagut
de fer l'Abadia de Montserrat davant d'una...
veure més

Ora et labora, al monestir de Sant Pere de les Puel·les
Dll, 29/04/2013

(Carla Herrero Nebot/CR) Un matí al monestir de les Puel·les és sinònim de molta
feina. I és que una de les bases de la regla de Sant Benet és el treball. Per
això les...
veure més

L’atur fa naufragar la nostra societat, i quan començarem a auxiliar
les víctimes?
Dg, 28/04/2013

(Càritas) Arran de la publicació de la darrera Enquesta de Població Activa, des
de Càritas Diocesana de Barcelona reclamem, com venim reiterant des de
2009, un acord unànime per afavorir...
veure més
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crisi"
Dg, 28/04/2013

(CR) Els propers 7 i 8 de maig es farà la Jornada “Les veus de l’Església en
temps de crisi” a l'audtori de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Els
organitzadors, la Fundació...
veure més

Abat Soler: "El moment present, ple de dificultats, i també
d’esperança"
Ds, 27/04/2013

Paraules del P. Abat Josep M. Soler a la Vetlla de Santa Maria de
Montserrat
La Vetlla de Santa Maria és com un aplec de família; de...
veure més

«La festa de la Mare de Déu de Montserrat evoca en nosaltres el
cant del Virolai»
Ds, 27/04/2013

(Catalunya Cristiana) Amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de
Montserrat, el pare abat Josep M. Soler posa en relleu la importància del
Virolai, «patrimoni del nostre poble» que cal vetllar...
veure més

Abat Soler: “Les coses ja no es decidiran tan des de Roma”
Dv, 26/04/2013

(CR) Coincidint amb la festivitat de Mare de Déu de Montserrat, l’abat Josep
Maria Soler ha estat entrevistat al programa...
veure més
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