Sr. Pablo d’Ors, sacerdot i escriptor. Consultor
del Pontiﬁci Consell de la Cultura

Butlleta d’inscripció
Població
Telèfons

Jornades
de Teologia 2017

Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell.
Consultor del Pontiﬁci Consell de la Cultura

Signatura,

Entidad 0236593 - Bisbat d’Urgell

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran incorporades a un ﬁtxer
responsabilitat del Bisbat d’Urgell, la ﬁnalitat del qual és mantenir-vos informat de les activitats diocesanes.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oﬁcial que acrediti la vostra identitat, dirigit a Bisbat
d’Urgell a la següent adreça: Pati Palau 1,25700 La Seu d’Urgell, Lleida.

LLIUREU AQUESTA BUTLLETA A LA DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
DEL BISBAT D’URGELL Pati Palau, 1 – 25700 La Seu d’Urgell
Fax 973 352 230 – e-mail: ensenyament@bisbaturgell.org

s’inscriu a les JORNADES DIOCESANES de TEOLOGIA 2017 «Pensar i parlar de Déu en el segle XXI»
que celebrarem a La Seu d’Urgell els dies 30 i 31 d’agost de 2017.

Serà lliurat als assistents un certiﬁcat de participació
per part de la Delegació d’Ensenyament del Bisbat i
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya corresponent a 15 hores.

Dr. Francesc Torralba, Director de la
E-mail:
ensenyament@bisbaturgell.org

BISBAT d’URGELL

30 i 31 d’agost
de 2017

Bisbat d’Urgell
Delegació d’Ensenyament
Pati Palau, 1
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 00 54
Fax 973 35 22 30

La Seu d’U
d’Urgell
Urgell
Sala Sant Domènec

Inscripcions
Núm. DNI (només si es vol un certificat de participació)

E-mail

Codi Postal

Adreça

Sr./Sra.

Pensar i parlar
de Déu en el
segle XXI

Primer dia
Ponent: Sr. PABLO D’ORS
Matí
Inauguració de les Jornades de Teologia a
càrrec de Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe
d’Urgell i Copríncep d’Andorra

Destinataris
9 Mestres i professors, sacerdots,
religiosos/es, catequistes,
seglars interessats...

Primera ponència:

Horaris

Charles de Foucauld o el desert
contemporani

9 Matí, de 10,30 h. a 13 h.
9 Tarda, de 16 h. a 19 h.

Segona ponència:

Thomas Merton o el monacat secular
Tarda
Tercera ponència:

Frank Jalics o la redempció en la
consciència

Lloc
9 Sala Sant Domènec
a La Seu d’Urgell.

Matrícula
Segon dia

9 10 euros.

Ponent: Dr. FRANCESC TORRALBA

(Ingressar a La Caixa
amb aquest codi de barres))

Matí
Primera ponència:

Entidad 0236593 - Bisbat d’Urgell

Actituds enfront el misteri de Déu

Residència

Segona ponència:

Contacteu amb:

L’aﬁrmació de Déu. Una opció raonable

9 Residència Sagrada Família

Tarda
Tercera ponència:

El Déu de Jesucrist

Passeig Joan Brudieu, 2
25700 La Seu d’Urgell
Tf. 973 350 114

Déu és el puntal de la nostra fe, el fonament de la realitat, el misteri del món.
Aprofundir en el misteri de Déu és una
exigència intel·lectual del cristià, un
camí per conèixer més a fons el qui el
sosté. Des de la fe cristiana, aﬁrmem
que Déu és Paraula i és Amor, Intelligència i Font de sentit. No obstant
això, parlar de Déu no és senzill. La
paraula Déu és un mot emprat abusivament i, de vegades, indegudament.
Pouar en les paràboles de Jesús pot ser
una ocasió per refer el nostre llenguatge sobre Déu.
En aquestes jornades ens proposem
pensar en Déu i reﬂexionar sobre la
seva naturalesa. Volem endinsar-nos
en el misteri dels misteris, en el Fons
de la realitat per copsar-ne el seu sentit. També volem estar atents als nous
llenguatges per referir-se a Déu i a totes
les diﬁcultats culturals per elaborar un
discurs creïble i raonable sobre Déu.

