
51a EDICIÓ
Jornades de Qüestions Pastorals 
Castelldaura —26 i 27 de gener de 2016

ORGANITZA
Centre Sacerdotal Rosselló
C/ Rosselló, 192 pral 
08008 Barcelona
centresacerdotalrossello@gmail.com

Misericòrdia: és la paraula que revela 
el misteri de la Santíssima Trinitat. 

Misericòrdia: és l'acte últim i suprem 
amb el qual Déu ve al nostre 
encontre. 

Misericòrdia: és la llei fonamental 
que habita en el cor de cada persona 
quan mira amb ulls sincers el germà 
que troba en el camí de la vida.

PAPA FRANCESC, “MISERICORDIÆ VULTUS”
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3 Les Jornades
Des del 1965 es duen a terme les 
Jornades de Qüestions Pastorals de 
Castelldaura. Volen ser una actualització 
teològica i pastoral,  i un espai de debat 
sobre fenòmens, esdeveniments o 
realitats que estan d’actualitat en les 
converses del carrer i a l’opinió pública, i 
sobre les quals l’Església té alguna cosa a 
aportar. Des del seu origen prop de 
quatre mil persones i centenars de 
personalitats del món civil i eclesiàstic 
han participat en aquesta activitat 
d’actualització teològica i pastoral que 
promou el Centre Sacerdotal Rosselló de 
Barcelona.

jCentre Sacerdotal
Rosselló
És una entitat promoguda per la Societat 
Sacerdotal de la Santa Creu, una 
associació intrínsecament unida a l’Opus 
Dei que ofereix als sacerdots de les 
esglésies diocesanes un ajut espiritual 
que els estimuli en la seva tasca 
sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la 
comunió amb els seus germans en el 
sacerdoci.

El Centre Sacerdotal Rosselló organitza 
diverses activitats des de l’època del 
Concili Vaticà II. Destaquen les Jornades 
de Qüestions Pastorals de Castelldaura. 
També organitza, a iniciativa de la 
Societat Sacerdotal de la Santa Creu o a 
petició d’alguna diòcesi, altres activitats 
formatives, conferències i sessions 
informatives a càrrec d’especialistes 
generalment de seminaris i facultats.

'Programa
DIMARTS, 26 DE GENER

10:30 Acreditacions

11:00 Pregària de tércia

11:15 “Família i misericòrdia”
 —Gualtiero Bassetti, cardenal arquebisbe de Peruggia
 i vicepresident de la Conferència Episcopal Italiana

12:45  Pausa

13:00  “Les mans d’una mare”
 —Javier Cremades, rector del santuari de Torreciudad

14:30  Dinar

DIMECRES, 27 DE GENER

10:30 Pregària de tércia

10:45  “Francesc: un Papa seduït per la misericòrdia”
 —Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona

11.45  “El perdó com expressió de la misericòrdia”
 —Joan Costa, professor, Facultat de Teologia de Catalunya

12:45  Pausa

13:00  Taula rodona: “Educar en la misericòrdia: el cas dels
 refugiats”
 
 —Juana Martín, coordinadora del Servei d'Ajuda als   
 Refugiats de Càritas Barcelona
 —Ariadna Blanco, delegada d'Ajuda a l'Església   
 Necessitada a Catalunya
 —Joan Reventós, director del Comitè Català de l’Acnur

14:00 Cloenda

14:30 Dinar


