Diversitat religiosa i cultural. El diàleg interreligiós,
avui.
Prof. Jesús Sans Compte
- Descripció genèrica de l´assignatura.
L´assignatura vol presentar als alumnes tot el jardí de
bellesa i originalitat de les diverses tradicions o religions del
món. Cal aprofundir en el diàleg ecumènic i interreligiós.
Avui en dia el diàleg no és un luxe o una qüestió
secundària, sinó inevitable i alhora indispensable.
Són evidents els vincles entre mística, espiritualitat i diàleg
interreligiós. “Allà on hi ha místics de diferents tradicions
religioses en diàleg, aquest diàleg és més fluid, més sincer,
més profund i més obert”.

- Programa/Temari:
1.- El diàleg ecumènic i interreligiós.
Dimensió dialogal de la persona humana, els quatre
nivells del diàleg, raonaments i fonaments pel diàleg
interreligiós, el diàleg com a actitud de vida.
2.- Visió general entorn de la definición de Religió i models
de classificació de les Religions.
3.- Espiritualitat de les grans Religions del món: El
zoroastrisme, L´hinduisme, el budhisme, el taoïsme, el
xintoisme, el judaisme, el cristianisme, L´Islam.
4.- Religió i modernitat: els nous moviments religiosos.
5.- Teologia Cristiana de les religions, des del Concili Vaticà
II:
( “Nostra Aetate i “Dignitatis Humanae”).

6.- Les Religions davant el diàleg Interreligiós: reptes de
futur.
7.- Poden dialogar/pregar juntes les religions?
8.- Mística i Diàleg Interreligiós (Ensenyances i testimonis
de Mestres espirituals…).

- Bibliografia Bàsica.
– AA.VV. Historia de las Religiones, Crítica, Barcelona,
2007.
– J. Martin Velasco, Introducción a la fenomenología de la
religión, Cristiandad,

Madrid, 1997.

– Lluís Duch, Antropología de la Religió, Publicacions de l
Abadía de Montserrat,1997.
– J. C. Basset, El diálogo interreligioso, Desclée, Bilbao,
1999.
– J. Dupuis, Jesucristo al encuentro de las religiones, Madrid,
Ediciones Paulinas,1988.
– Id. Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso,
Sal Térrea, Santander, 2000.
– H. Küng. El cristianismo y las grandes religiones. Madrid,
Libros Europa, 1987.
– Id., En busca de nuestra hueyas. La dimensión espiritual
de las religiones del mundo,
Debate,
Barcelona,
2004.
– Xavier Melloni, L’U en la multiplicitat. Ed Mediterrània,
Barcelona, 2003.

– Id., Escletxes de Realitat. Religions i revelació,
Fragmenta Editorial, Barcelona, 2008.
– Raimon Panikkar, El Cristo desconocido del hinduismo.
Marova, Madrid,1971.
– Id. El diálogo indispensable, Península/Atalaya, ( català
Edicions. 62) Barcelona, 2003.
– Andrés Torres Q., El diálogo de las religiones.

Fe y

Secularidad, Madrid 1992.
– Raimon Ribera, Religió i religions, Ed. de la Magrana,
Barcelona, 1995.
– Id., El diàleg interreligiós, Barcelona,Fragmenta Editorial,
2008.
– Faustino Teixeira, Teologia de les religions. Ed. Claret,
Barcelona, 2002.
– Joseph Ratzinger, Fe, verdad y tolerancia. El Cristianismo
y las Religiones del mundo, Ed. Sigueme, Salamanca,
2006.
– José Luis Vázquez Borau, Los místicos de las religiones.
La mística y el futuro de la religión, Ed. San Pablo,
Madrid, 2005.
– Francesc Torradeflot, Mística i diàleg interreligiós, Edit.
Fragmenta,Barcelona, 2008.
- Jesús Sans i Compte, La pregària interreligiosa, avui.
Poden pregar juntes les religions?. Pagès Editors, Lleida,
2014.
- Id., La oración interreligiosa, hoy. ¿Pueden orar juntas las
religiones?, Editorial

La Fonte, Burgos, 2017.
4. Sistema d´avaluació.
El sistema d´avaluació serà continua.
Els alumnes hauran de fer un treball, per escrit, síntesi final
del camí recorregut al llar de l´assignatura: El diàleg
interreligiós, avui.

