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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

Compartir alguns casos pràctics i la pròpia experiència personal pot ser un bon punt de partida
per a dissenyar algunes eines d’acompanyament al procés de la malaltia. Amb l’expressió
“acompanyament a la malaltia” volem abastar el servei sanitari amb totes les activitats que es
donen en el mon del patiment, i de la salut que han de tenir per objectiu no solament
l’assistència física i pastoral dels malalts sinó també la promoció de la salut de l’home en totes
les seves dimensions. No es tracta solament d’evitar la dissociació entre fe i vida sinó també i
sobre tot de conferir la deguda dignitat al gestos de servei realitzats en el mon sanitari, gestos
que realçats en unes determinades actituds espirituals son una autentica expressió de caritat i
un lloc privilegiat d’experiència de Déu.

TEMARI

1. LA FORÇA DE L’EMPATIA
1.1 Experiència: el paper de la fe en situacions límits
1.2 La fe com obediència
1.3 La fe del cor
1.4 Experiència: La pregunta pel sentit
1.5 La relació amb l’amor (Jesús no es Job)
1.6 L’amor es mes fort que la vida
2. EL SENTIT EUCARÍSTIC DEL SOFRIMENT
2.1 Experiència: La pastoral eucarística i la comunió fraterna
2.2 Experiència: La presencia del Ressuscitat
2.3 El patiment des de la Teologia
2.4 La ciència de la creu
2.5 Dimensions personals del patiment
3. LA FORÇA DE L’EQUIP
3.1 Experiència:
3.2 pastoral de la salut com a Teologia pastoral pràctica
3.3 Evangelitzar guarint
3.4 Comunitat guaridora
3.5 Dos documents de especial rellevància
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