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46ENES JORNADES DE
QÜESTIONS PASTORALS
DE CASTELLDAURA

secularisme
i cultura de la fe:
ESGLÉSIA I DIÀLEG,
ENTRE LA TRADICIÓ I EL PRESENT
25 i 26 de gener de 2011

Castelldaura:
Ctra. de Premià de Mar a Premià de Dalt.
Just passant el pont sobre l’autopista, a l’esquerra · Tel. 93 752 41 54
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“Penso que la missió d’Europa en la situació actual és integrar la fe i la racionalitat moderna en una única visió antropològica, que
completa l’ésser humà i que fa comunicables les cultures humanes. La contraposició entre secularisme i cultura de la fe és anòmala i ha de
ser superada. El gran repte d’aquest moment és que tots dos es trobin i, d’aquesta manera, descobreixin la seva pròpia identitat.”
Benet XVI als periodistes durant el vol cap a Portugal (11 de maig de 2010)

Dimarts, 25 de gener

Dimecres, 26 de gener

11.00 Hora d’entre dia i presentació

11.00 Hora d’entre dia

11.15 “Consciència cristiana i cultura política en els ensenyaments

11.15 “Fe i raó: la missió de la raó al servei de Jesucrist.

de sant Josepmaria Escrivà”

La raó en un temps nihilista”

Ángel Rodríguez Luño, professor de la Pontifícia Universitat de la
Santa Creu, Roma

Ignasi Fuster, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

12.15 “Fe i opinió pública. La premsa davant la pugna entre

laïcisme i religió”
María-Paz López, periodista de La Vanguardia, excorresponsal
a Roma
13.15 “Fe i personalitat: coherència i maduració afectiva”
Joan de Dou, metge psiquiatre
14.15 Dinar
16.00 Taula rodona amb els ponents

12.15 “Fe i cultura: transmetre la fe avui”
Jaime Nubiola, professor de la Universitat de Navarra
13.15 “Déu amic o Déu rival. La nostàlgia incensurable de

l’encontre amb el Déu vertader”
Mons. Jesús Sanz Montes, arquebisbe d’Oviedo

Cloenda
14.15 Dinar
15.30 Tertúlia amb els ponents

Organització i informació:
Centre Sacerdotal Rosselló. c/ Rosselló, 192 pral.
· Tel. 93 323 39 20. Amb el suport d’AFEC i Fundació Privada de Promoció Assistencial

