Congrés sobre l'aportació del Papa Francesc

El papat de Francesc inicia el segon Post-Concili. L'exhortació Evangelii
Gaudium assenyala una proposta sòlida de reforma eclesial que passa pel retorn a
l'Evangeli sine glossa en un món debilitat per posicions excloents i intransigents, i
que col·loca els pobres i les perifèries al bell mig de la societat global i de
l'Església. Francesc és un pastor que parla amb les paraules i els gestos, que
s'adreça als de lluny i als de prop, i que predica i practica l'audàcia evangèlica,
la parresia apostòlica. I alhora Francesc és un teòleg de la inclusivitat, que no
dissocia reflexió teològica i praxi teològica, que mira el món amb "misericòrdia" i
demana la "integració" per als estrangers i per als ferits en l'esperit. La "ciutat" és,
per a ell, un espai habitat pel mateix Déu, en el qual una Església missionera i
propera, alliberada de tota autoreferencialitat, trobarà el nexe entre Evangeli i
vida i esdevindrà principi d'unitat de la humanitat sencera. Aquest Congrés vol
explorar les noves rutes que el Papa ha obert en els seus primers set anys de
ministeri com a bisbe de Roma, amb la participació de pastors, teòlegs i
institucions acadèmiques provinents d'Amèrica (UCA Buenos Aires, BC Boston),
d'Àfrica (UCAO Yaoundé), d'Àsia i d'Europa (PUG Roma, AUSP Barcelona).
On? Facultat de Teologia de Catalunya
Idioma? Les ponències en italià disposaràn de traducció simultània
Preu? Hi haurà 2 modalitats d'inscripció
BÀSICA · 40€ | Inclou l'assistència al congrés i material de suport
BÀSICA+DINARS · 76€ | Inclou, a més, el dinar dels tres dies de congrés, al
menjador del Seminari de Barcelona
______________________________
Dove? Facultat de Teologia de Catalunya
Lingua? Catalano, Spagnolo e Italiano
Prezzo? Ci saranno 2 modalità di registrazione
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BASE · € 40 | Include assistenza alle conferenze e matteriale di supporto
BASE + PRANZI € 76 | Include, inoltre, il pranzo dei tre giorni del congresso,
nella sala da pranzo dei Seminari di Barcellona
______________________________
Descarrega't el programa del Congrés
Scaricare il programma del congresso.

Necessites allotjament?
En cas que necessitis allotjament per a dormir els dies de congrés, et recomanem
contactar amb:
Hostatgeria Salesiana "Martí Codolar"
https://marti-codolar.net/hospederia-2/
reservas.marti-codolar@salesians.cat
Tel. 93 429 18 03
* La inscrpció al congrés no inclou modalitat d'allotjament. La gestió d'aquest
corre a compte de cada persona interessada i es pagarà a part i directament a
l'Hostatgeria Salesiana "Martí Codolar"
** Per demanar una habitació caldrà notificar a l'Hostatgeria que sou assistents al
Congrés.

INSCRIPCIONS / REGISTRAZIONE
Selecciona una opció i omple el formulari
Selezionare un'opzione e compilare il formulario
https://teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/congres-papa-francesc-novembre2019/131
Data de l'esdeveniment:
Dimarts, 12. novembre 2019 - 12:00 a Dijous, 14. novembre 2019 - 18:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
40.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Ateneu Universitari Sant Pacià
Web:
https://www.edusantpacia.cat/ca
Facultat de Teologia de Catalunya
Carrer de la Diputació, 231
08007
Barcelona
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