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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
Seguint el pas de l’Escriptura i de la ulterior reflexió eclesial, especialment a partir del Vaticà II,
exposarem primer la figura i missió de Maria en el designi trinitari de salvació (dimensió trinitària de la
mariologia) realitzat en Jesucrist amb la col·laboració de Maria (dimensió cristològica) en favor de tots els
homes i dones, cridats a assolir en l’Església la perfecció humano-divina (dimensió eclesiològica), de la
qual en són arquetipus ja realitzats “l’home” Jesús, Redemptor del món, i Maria,”la dona”, Mare del
Redemptor (dimensió antropològica).
2. PROGRAMA-TEMARI
1.
Maria i la Trinitat (dimensió trinitària de la mariologia)
1.1.
Pressupòsits metodològics del curs.
1.1.1. Peculiaritats metodològiques de la mariologia.
1.1.2. Enquadrament teològic de la mariologia, des del preconcili fins ara.
1.2.
Maria en el designi salvífic de la Trinitat.
1.2.1. El Fill, enviat pel Pare i “nascut de dona” per obra de l’Esperit Sant.
1.2.2. Relació privilegiada de la “plena de gràcia” amb la Trinitat.
2.
La Mare del Redemptor (dimensió cristològica)
2.1.
Maria, Mare del Redemptor
2.1.1. Mare de Déu.
2.1.2. Mare Virginal. Maria en el naixement de Jesús.
2.2.
Maria, nova Eva.
2.2.1. La cooperació de Maria a l’obra de la redempció.
2.2.2. “L’esclava del Senyor” i el “servent de Jahvè”.
3.
Mare de l’Església (dimensió eclesiològica)
3.1.
Maria i l’Església.
3.1.1. Maria, membre molt eminent de l’Església.
3.1.2. Maria, model de l’Església.
3.1.3. Maria, Mare de l’Església.
3.2.
Mariologia, culte a Maria i ecumenisme.
3.2.1. Enquadrament i perspectives de l’Eclesiologia conciliar.
3.2.2. Maria i la unitat dels cristians.
4.
Maria, la dona plenament realitzada (dimensió antropològica)
4.1.
Maria, “la dona”.
4.1.1. Home i dona, a la llum dels arquetipus Jesús i Maria.
4.1.2. Dignitat i noblesa, vocació i missió de la dona.
4.2.
Mariologia i escatologia.
4.2.1. Esperança nostra.
4.2.2. Assumpció de Maria i perfecció escatològica de la persona.
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
Prova escrita.

