Dijous, 23 d'Octubre de 2014

Sant Joan de Capestrano, prevere. La dedicació de la catedral d’Urgell
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Agenda
Dijous, 23
18.30 h., Doctrina Social de l'Església
i l'impuls del Papa Francesc. c/
Calàbria 273-275, ent. 4a.
Barcelona.
Divendres, 24
Catequistes, acompanyants del
creixement de la fe. Andorra la
Vella.
Dissabte, 25
12.00 h., Fe i valors humans.
Monestir de Montserrat.

Enzo Bianchi i Francesc Torralba obren un nou curs dels Diàlegs de
Pedralbes

Mn. Oriol in memoriam
(+)

"La natura, font d’espiritualitat" és el primer dels Diàlegs de Pedralbes del curs 2014-2015, un cicle que se celebra

Contacte

al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes des de ﬁnals de 2012. Serà aquest dimarts dia 14 d'octubre, a les 19.30

Tens algun suggeriment o vols
contactar amb Flama?

hores, a la sala d'actes del Monestir (Baixada del Monestir, 9, Barcelona), amb la intervenció d'Enzo Bianchi, escriptor
i prior de la comunitat monàstica de Bose (Piamont, Itàlia) i Francesc Torralba, doctor en filosofia i teologia i catedràtic
de filosofia de la URL.
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Vols rebre les notícies directament al
teu correu electrònic? Subscriu-te

Enzo Bianchi va néixer el 1943 a Castel Boglione (Itàlia). Després d'estudiar economia a Torí, funda amb alguns

Vull donar-me de baixa

companys la comunitat monàstica de Bose el 1968, segons l'estil de vida cenobítica adaptat als temps actuals. Bianchi
s'ha especialitzat en Sagrada Escriptura a l'Institut Bíblic de Roma. A més, ha escrit nombrosos llibres d’exegesi i
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espiritualitat, alguns d'ells traduïts al català.

Notícies classificades

Les properes activitats programades pel cicle 'Diàlegs de Pedralbes' són "Ciberteologia", amb Antonio Spadaro i
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Francesc Torralba (30 d'octubre); "Violència i monoteisme", amb Jan Assmann i Francesc Torralba (20 de novembre);
"Espiritualitat a l'Islam", amb Halil Bárcena i Dolors Bramon, (18 de desembre) i "Ètica de la compassió", amb Victòria
Camps i Joan-Carles Mèlich (22 de gener).
Per assistir a aquestes sessions, cal una inscripció prèvia al correu electrònic pedralbes@fragmenta.cat. Pels
assistents hi haurà, a més, la possibilitat de visitar lliurement el monestir una hora abans de l'inici de la sessió.
L'acte,

que

ja

té

l'aforament

complet,

també

serà

retransmès

per

internet

via

streaming

a

l'adreça http://barcelonacultura.bcn.cat.

Imprimir Noticia |

Enviar a un amic |

Exportar a PDF |

Església catalana
Església en el món
Bíblia
Vaticà
Magisteri
Drets humans
Diàleg interreligiós
Ecumenisme
Cultura
Evangelització i Missió
Acció social
Opinió
Altres

Opcions:

Vídeos

Patrocinat per Fundació Dr. Albert Bonet
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