Organitza:

Jornada sobre
els darrers documents
del Papa Francesc
Vic, 25 de maig de 2017

Edifici Seminari
Ronda Camprodon, 2
08500 Vic
www.iscrvic.org
secretaria@iscrvic.org
Telèfon: 93 886 15 55

Amb la col·laboració de:
Parròquies de la Pietat,
del Carme i de Sant
Domènec de Vic

Per a complir la missió de Jesucrist de servir i de no ésser servit, l’Església
té el deure en totes les èpoques d’escrutar els signes dels temps i d’interpretar-los a la llum de l’Evangeli, de tal forma que pugui respondre a
les qüestions eternes dels homes sobre el sentit de la vida. Convé, doncs,
conèixer i comprendre el món en el qual vivim, les seves esperances, les
seves aspiracions i el seu caràcter freqüentment dramàtic.
Concili Vaticà II
Constitució Pastoral Gaudium et Spes, núm. 4

Interessada amorosament pel món creat per Déu i per la vida de tots els
qui l’habiten, l’Església com a comunitat cerca constantment la manera
de donar resposta als problemes que la humanitat es planteja, tot partint
de l’anàlisi de la realitat dels esdeveniments i sempre col·locant-la sota el
prisma de l’Evangeli. Es pot dir que el magisteri pontifici, per la seva visibilitat, centralitat i universalitat, és un dels camps on aquest esforç es fa
més evident davant de tot el món, cristians i no cristians, creients i no creients. Des de la seu de Pere, el bisbe de Roma –com li agrada anomenar-se
al papa Francesc– continua complint la seva missió d’adreçar a tothom
propostes vàlides i engrescadores, que ajudin a trobar nous camins per a
una vigència sempre renovada de la Bona Nova.
Els tres documents promulgats pel papa Francesc en els darrers anys
(2015-2016), diversos com són en la seva extensió i concepció, aborden temes clau per a la vida personal i col·lectiva en la societat actual: l’amor
en la família, la cura de la “casa comuna” (és a dir, del medi ambient) i, de
nou, la reflexió sobre la misericòrdia que ens ha acompanyat al llarg de tot
l’Any Sant que li ha estat dedicat. La visió conjunta d’aquests tres documents pontificis i llur anàlisi de la mà d’experts en les matèries respectives
té com a propòsit aprofundir en la proposta que ens ofereix el papa Francesc a l’hora d’escrutar els signes dels temps.

25 de maig de 2017
18.00 a 18.15

Presentació de la jornada. A càrrec de Mons. Romà
Casanova, Bisbe de Vic

18.15 a 19.00

L’exhortació apostòlica Amoris laetitia
a càrrec del Dr. Gaspar Mora
(Ateneu Universitari Sant Pacià- Facultat de Teologia)

19.00 a 19.45

La carta encíclica Laudato Si’
a càrrec del Llic. Fra. Joaquim Recasens, O.F.M (IREL)

19.45 a 20.00

Pausa

20.00 a 20.45

La carta apostòlica Misericordia et misera
a càrrec del Dr. Màxim Muñoz, C.M.F
(Ateneu Universitari Sant Pacià-Facultat de Teologia)

20.45 a 21.00

Diàleg amb els assistents

21.00

Cloenda

Coordinació:
Dr. Marc Sureda (ISCRVic)
Lloc de realització:
Sala d’actes Torras i Bages del Seminari Diocesà - ISCRVic
c/Ronda Camprodon, 2
08500 Vic
Entrada lliure

