ACADÈMIA BIBLIOGRÀFICO-MARIANA

C/ Acadèmia, 17 - 25002 LLEIDA Tel: 973 266161
http://www.lleidaparticipa.cat/academiamariana
academiabibliograficomariana@gmail.com
Missa: dissabtes a les 12h.

INSTITUT SUPERIOR DE
CIÉNCIES RELIGIOSES - IREL

C/ Canonge Brugulat, 22 - 25003 LLEIDA
Tel: 973 28 15 38
Horari: de dilluns a divendres matí, de 10 a 13h;
tarda de 17 a 20h (excepte divendres)
www.irellleida.com // www.bisbatlleida.org

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Horari de l'Oratori: de 11 a 13 h. i de 17 a 20 h.

irellleida@gmail.com

Organitzen:

Lleida,...................... de 2021

Signat,

Més informació: lleidaparticipa.cat/ademiamariana // irellleida.com // bisbatlleida.org

divendres i de 10 a 13 i de 17 a 20 h (excepte divendres tarda).

Aquesta butlleta es pot lliurar a la Secretaria de l’IREL (c/ Canonge Brugulat 22, Lleida) dilluns a

Lloc de celebració del V Simposi Marià: Teatre de l’Acadèmia Mariana, C/ Acadèmia 17, Lleida.

Import de la matrícula: 10€

Tel. fix _________________ Tel. mòbil ________________ email_______________________

Domicili _______________________________ Localitat __________________CP ________

Nom i Cognoms _______________________________________ DNI ____________________

INFORMACIÓ:

PRESENTACIÓ
Estem immersos en el període sinodal que el
Papa Francesc ha convocat a tota l’Església. Ell
vol una Església sinodal de comunió, participació i missió. L’Acadèmia Mariana vol col·laborar
en aquest important esdeveniment pel que el
Simposi Marià que té programat realitzar cada
dos anys, conjuntament amb l’IREL o Institut
Superior de Ciències Religioses de Lleida, dedica el d’aquest any a aprofundir en el paper de
la dona en la societat i en l’Església.
Maria de Nazaret és un referent privilegiat per
tot cristià. Les seves actituds i accions relatades
als Evangelis ens il·luminen, una vegada transportats al segle XXI, el camí que hem de prendre per a ser millors seguidors de Jesús, el seu
Fill, i millors evangelitzadors.
És per això que en aquest simposi hem demanat a la Doctora en Teologia Mar Pérez que
ens actualitzi les possibilitats actuals i futures
que tenen les dones en la seva participació en
l’Església i a les ponents Sra. Maria José Rosell
i Margarita Llop que ens exposin les seves experiències pràctiques en la gestió i l’acció caritativa i social i en l’activitat Evangelitzadora en
la comunitat parroquial.
Del debat que resulti amb els oients i assistents farem un resum que aportarem per enriquir el període sinodal diocesà.
El simposi es realitzarà en format mixt: presencial a l’Acadèmia Mariana, limitat d’assistents, i telemàtic, degut a la pandèmia.
Doctor Joan Viñas Salas
Director de l’Acadèmia Mariana

PROGRAMA

INSCRIPCIONS

Dia: Dissabte, 6 de novembre de 2021

Cal inscriure’s anticipadament donat l’aforament restringit pel Covid19.

Horari: de 10 a 13 h.

per email:

10 h. Oració inicial i presentació
10,10 h. Ponència teològica: ”Dones i
Església” a càrrec de la Dra. Mar Pérez,
Sotsdirectora i professora de l’IREL i de la
Facultat de Teologia de Catalunya, patrona
de la Fundació Joan Maragall, membre de
l’Àrea de Teologia de Cristianisme i Justícia i
col·laboradora d’Arrels.

academiabibliograficomariana@gmail.com
personalment a l’IREL en horari d’oficina,
Al c/ Canonge Brugulat 22, de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h (excepte divendres tarda).
el mateix dia del Simposi, a l’Acadèmia
Mariana

11 h. Descans i piscolabis.
11,30 h. Experiències pràctiques:
- “Visió femenina centrada en l'atenció a
les persones vulnerables” a càrrec de la
Sra. Maria José Rosell, Secretària General
de Càritas Diocesana, professora associada
a la Universitat de Lleida i experta en teoria
sistèmica.
- “Experiència i possibilitats de la dona en l'activitat parroquial” a càrrec de la
Sra. Margarita Llop, Animadora de comunitat de la Parròquia de Montserrat i pedagoga.
12,30 h. Debat entre ponents i assistents.

13 h. Resum i conclusions.

Preu: 10 euros

Lloc de celebració del Simposi:
Teatre de l’Acadèmia Mariana, c/ Acadèmia
núm. 17, Lleida.
Es podrà seguir per streaming a la plana web
del Bisbat.
Més informació:
bisbatlleida.org/
lleidaparticipa.cat/academiamariana

