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Novetats editorials

Les editorials que vulguin informar d’una novetat només cal que ens trametin les dades bàsiques de l’obra (títol, autoria, data d’edició, segell
editorial i nombre de pàgines), incloent-hi un enllaç a una fitxa eventual o informació addicional de què disposi l’editorial. Aquesta informació s’ha
de trametre per correu electrònic a l’adreça dgar.justicia@gencat.cat. També s’hi poden incloure publicacions periòdiques amb un contingut
majoritàriament monogràfic.

La Direcció General d'Afers Religiosos fa difusió de novetats editorials en matèria d'Afers Religiosos

Zen mediterrani. El despertar universal

Nansen Salas, Lluís (2022). Zen mediterrani. El despertar universal. Col·lecció: Helios, Viena Edicions

El mestre japonès Taisen Deshimaru va portar el Zen a Europa ara fa més de mig segle. L’any 1981 va fer un retir a Caldes de Montbui,
durant la que va ser la seva única estada a Catalunya, i des d’aleshores el Zen no ha deixat de desenvolupar-se al nostre país.

A Zen mediterrani, Lluís Nansen Salas transporta a la nostra cultura els textos més estimats del budisme zen —el Sutra del Cor i els Quatre
Vots—, en una adaptació que és molt més que una traducció. És el que podríem anomenar una «traducció cultural», perquè aquests textos
han estat cantats en la intimitat de la comunitat zen de la nostra terra, fins a donar com a fruit una manera de viure el Zen que ha germinat
en nosaltres i en la societat que ens envolta.

Per conèixer la filosofia i les pràctiques del budisme zen des de la cultura mediterrània.
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El reconeixement de les persones LGTBIQ+ en l'Església

Escribano, M. i Vilà, E. (2022). El reconeixement de les persones LGTBIQ+ en l'Església. Cristianisme i Justícia

«Per què ha estat tan difícil per a l’església catòlica acostar-se a les persones LGTBIQ+? Per què l’Església està tan endarrerida respecte de
les organitzacions seculars, i fins i tot d’altres esglésies, que han fet que aquesta comunitat se senti més benvinguda? I per què l’església és
tan lenta a l’hora d’intentar ajudar i protegir un grup de persones que sovint corre el risc de sofrir assetjament, pallisses i violència? Per què
és tan difícil per als catòlics veure les persones LGTBIQ+ com a fills estimats de Déu? [...] L’acostament pastoral als catòlics LGBTQ no és
simplement una moda, ni una tendència passatgera, ni tan sols alguna cosa que respongui a les «pressions» de la cultura, sinó una labor
constitutiva de l’Església i una missió que troba les seves arrels últimes en els Evangelis». (Del pròleg de James Martin sj.)

Amb aportacions dels teòlegs Enric Vilà i Montserrat Escribano, el quadern recorre la diversitat de situacions que viuen les persones
LGTBIQ+ i assenyala la necessitat de superar ja la voluntat d’acollida i acompanyament per transitar cap a un paradigma de reconeixement i
plena inclusió.

Panikkar avui

Boada, I et al. Panikkar avui. (2022). Fragmenta

Un pensador no és només una obra —un corpus de textos— que vehicula un conjunt d’idees i intuïcions. És també la recepció d’aquesta obra
i d’aquest conjunt d’idees i intuïcions. I és la recepció la que acredita la fortalesa i l’impacte d’aquest pensament.

De Raimon Panikkar se n’editen actualment les obres completes i se’n rescaten textos que generen nous llibres (darrerament, Ecosofia).
S’han publicat aproximacions biogràfiques i treballs monogràfics de tota mena sobre Panikkar. Tota aquesta tasca hermenèutica és la millor
prova de la fortalesa de l’obra i el pensament de Raimon Panikkar. No és cap monument del passat, sinó una aportació intel·lectual
relativament recent que continua sent objecte de discussió. Aquest llibre vol contribuir a la renovació de la recepció de Panikkar aplegant
tant estudiosos veterans del pensador com noves veus interessades en el seu pensament. L’obra serveix per pensar sobre Panikkar, però
també per pensar amb Panikkar, des de Panikkar i en algun moment fins i tot (¿per què no?) contra Panikkar. La diversitat de lectures i
actituds amb què s’aborda l’obra de Panikkar és una mostra de la fecunditat d’una proposta intel·lectual que no deixa ningú indiferent.

Amb textos d’Ignasi Boada, Jordi Pigem, Maciej Bielawski, Jaume Angelats, Dominique de Courcelles, James W. Heisig, Victorino Pérez
Prieto i 12 autors més

https://www.cristianismeijusticia.net/el-reconeixement-de-les-persones-lgtbiq-en-lesglesia-0
https://www.fragmenta.cat/producte/panikkar-avui/
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El llibre de Júl de la religió Asatrú: Guia de cerimònies, rituals i idees per celebrar els dotze dies de Júl

Wolfheart, D. (2022). El llibre de Júl de la religió Asatrú: Guia de cerimònies, rituals i idees per celebrar els dotze dies de Júl. Edició independent

La celebració de Júl comença durant la Nit Mare en el solstici d'hivern. És la celebració més especial per a la religió i tradició Ásatrú. Aquest
llibre explica algunes cerimònies que es fan a Asatru Catalunya i aporta idees de treballs manuals i alguns petits rituals. Júl és celebrat
durant un període de dotze dies. És una època de l'any que sempre és especial per a la comunitat Asatrú i entre altres coses marca el
començament d'un nou cicle, el Renaixement de Balder, el Sol.

Aquest llibre tracta de ser una inspiració per aquells que s'identifiquen amb la visió d'Asatrú i la seva manera de fer. També s’hi pot trobar
un àlbum de fotografies, que són un recull de molts anys de celebracions, que la comunitat mostra per inspirar a aquells que vulguin
celebrar Júl el període complet de dotze dies.

Data d'actualització:  16.12.2022

https://www.amazon.es/llibre-J%C3%BAl-religi%C3%B3-Asatr%C3%BA-cerim%C3%B2nies/dp/B0BMT47DB7

