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

E-mail: 
ensenyament@bisbaturgell.org

Serà lliurat als assistents un certifi cat 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.

B
u

t
l
l
e
t
a

 
d

’i
n

s
c
r

i
p
c
i
ó

JornadesJornades

  dede Teologia Teologia 2017 2017

Entidad 0236593 - Bisbat d’U
rgell

Pensar i parlar 
de Déu en el 

segle XXI

BISBAT d’URGELL

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

Dr. Francesc Torralba, Director de la 
Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell. 
Consultor del Pontifi ci Consell de la Cultura

La Seu d’Urgell
Sala Sant Domènec

30 i 31 d’agost
de 2017
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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

Primera ponència:

Charles de Foucauld o el desert 
contemporani

Segona ponència:

Thomas Merton o el monacat secular

Tarda

Tercera ponència:

Frank Jalics o la redempció en la 
consciència

 Mestres i professors, sacerdots, 
religiosos/es, catequistes,

 seglars interessats...

 Matí, de 10,30 h. a 13 h.

 Tarda, de 16 h. a 19 h.

  Sala Sant Domènec
a La Seu d’Urgell.

 10 euros.

(Ingressar a La Caixa
amb aquest codi de barres)

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

Contacteu amb:

Déu és el puntal de la nostra fe, el fona-
ment 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, afi rmem 
que Déu és Paraula i és Amor, Intel-
ligència i Font de sentit. No obstant 
això, parlar de Déu no és senzill. La 
paraula Déu és un mot emprat abusi-
vament i, de vegades, indegudament. 
Pouar en les paràboles de Jesús pot ser 
una ocasió per refer el nostre llenguat-
ge sobre Déu. 

En aquestes jornades ens proposem 
pensar en Déu i refl exionar sobre la 
seva naturalesa. Volem endinsar-nos 
en el misteri dels misteris, en el Fons 
de la realitat per copsar-ne el seu sen-
tit. També volem estar atents als nous 
llenguatges per referir-se a Déu i a totes 
les difi cultats culturals per elaborar un 
discurs creïble i raonable sobre Déu. 

Destinataris
Primer dia

Horaris

Lloc

Matrícula

Residència

)
Entidad 0236593 - Bisbat d’Urgell

Ponent: Dr. FRANCESC TORRALBA

Matí

Primera ponència:

Actituds enfront el misteri de Déu

Segona ponència:

L’afi rmació de Déu. Una opció raonable

Tarda

Tercera ponència:

El Déu de Jesucrist

Segon dia


