Sobre el Simposi
Arriba el tercer simposi internacional “Reforma i Reformes en l’Església”, i amb ell noves reflexions, nous
diàlegs i nous reptes en bé d’una desitjada renovació
eclesial.
Enguany ﬁxem l’atenció en un retorn aprofundit als valors
de l’Evangeli, on hem de pouar incansablement per
apropar-nos a la persona de Jesucrist i al seu missatge.
Des d’aquesta perspectiva ens endinsarem en una Església que va a les perifèries i en el sentit eclesial de la
pobresa, la fraternitat i l’ecumenisme.

CLAUS PER A UNA
RENOVACIÓ DE LA PARRÒQUIA
tarda

Tom Corcoran

tarda
matí

A les tardes, tal com s’ha vingut fent en les dues sessions
anteriors, ens beneﬁciarem de les experiències parroquials de dos ponents experts en aspectes pastorals i
catequètics, aspectes que de ben segur s’enriquiran amb
les aportacions de tots..
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Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
Barcelona 20 i 21 de febrer
de 2019

09.30 h

Presentació del Simposi.
Dr. Armand Puig i Tàrrech,
rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

09.30 h

Modalitat d’inscripció

09.50 h

Una Església que va a les perifèries
Prof. Daniela Sironi
(Roma)

L’Ortodòxia i la pregunta per la Reforma de
l’Església.
Prof. Metropolita Athanasios Chatzopoulos
(Brusel·les)

10.10 h

10.30 h

l’Eucaristia: gresol de la fraternitat cristiana
Prof. Jordi Font
(Barcelona)

La pregunta per la Reforma en les Comunitats
Eclesials Evangèliques.
Dr. Fulvio Ferrario
(Roma)

10.50 h

Diàleg amb els ponents

11.10 h

Diàleg amb els ponents

11.10 h

Pausa – cafè

11.30 h

Pausa – cafè

11.40 h

12.00 h

L’alternativa cristiana en un món global.
Prof. Joan Carrera
(Barcelona)

L’Evangeli i l’Esperit Sant: fonts permanents de la
renovació de l’Església.
Prof. Daniel Palau
(Barcelona)

12.40 h

Diàleg amb els ponents

12.20 h

Diàleg amb els ponents

Termini d’inscripció:
Fins al 10 de febrer
de 2019

BÀSICA 30€
assistència a les ponències i material de suport

PACK1 48€
Bàsica+ dinar dels dos dies

PACK2 89€
Bàsica + habitació individual la nit del dimecres al
dijous + 2 dinars, 1 sopar i 1 esmorzar

Tarda: Claus per a una renovació de la
parròquia

Tarda: Claus per a una renovació de la
parròquia

15.30 h

Fent créixer una parròquia sana.

15.30 h

La revolució dels petits grups parroquials.

16.10 h

Diàleg amb el ponent

16.10 h

Diàleg amb el ponent

16.30 h

Pausa

16.30 h

Pausa

16.45 h

Transformant la comunitat de feligresos
“consumidors” a feligresos implicats.

16.45 h

Com introduir els canvis positius a la teva parròquia

17.25 h

Diàleg amb el ponent

17.25 h

Diàleg amb el ponent

- Alumnes i professors AUSP: Gratuïta
- Els packs 1 i 2 estan tancats i no admeten canvis.
Les places del pack2 son limitades.

Com fer la inscripció?
anar a: www.edusantpacia.cat
Omplir el formulari online que hi trobareu
Realitzar el pagament al número de compte:
“Caixa Bank”: IBAN ES28 2100 0900 9202 0980 2402
enviar el comprobant bancari per email a:
congressos@edusantpacia.cat

