“la Circular”
Núm. 4 – Primavera 2017 -Pàg.1
Moviment Ecumènic de Sabadell

Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell

Què és què?
ECUMENISME. Es considera que la Conferència Missionera
Mundial, celebrada a Edimburg el 1910 és la fita inicial en
l’organització del moviment ecumènic cristià i en la qual
van participar confessions protestants. Les esglésies
Ortodoxes i la Catòlica s’incorporarien posteriorment al
moviment ecumènic.

DIÀLEG INTERRELIGIÓS. La primera assemblea va tenir lloc a
Chicago el 1893 sota la denominació de Parlament Mundial
de les Religions. Uns 6.000 líders religiosos del món hi van
donar el tret de sortida al que es considera l’inici del diàleg
interreligiós modern.

Han estat notícia...
La PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS, que, organitzada pel Moviment Ecumènic de Sabadell va
tenir lloc el 14 de gener en la capella de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (Mormons).
Així mateix, vam ser presents en la PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS, celebrada
a la catedral de Terrassa el dia 25 de gener.

SETMANA DE L’HARMONIA INTERCONFESSIONAL, que es va celebrar el 23 de febrer al Palau de la
Generalitat, amb una conferència del monjo benedictí alemany Notker Wolf sobre l’amistat interreligiosa i
l’acollida de refugiats.

Seran notícia...
El NAW-RÚZ . El diumenge 19 de març a les 17,30 i a Terrassa, es celebra la festa del Any Nou bahá’í, que en
realitat comença el 21 de març coincidint amb l’equinocci de primavera i la renovació de la natura.

La SETMANA SANTA, del 9 d’abril (Diumenge de Rams) al 16 d’abril (Diumenge de Resurrecció o Pasqua).
En la tradició catòlica-romana cal distingir la Vetlla Pasqual, que tradicionalment té lloc la nit de dissabte.
També, Divendres Sant al matí, el Sermó de les Set Paraules; i diverses manifestacions de pietat, com el Via
Crucis que, el mateix divendres, recorre el centre de Sabadell, així com la Processó de Divendres Sant, a
Can Puiggener.
Les tres Esglésies Evangèliques Baptistes oficiaran, el dimarts, a les 8 del vespre, un Culte de Pregària Unit,
que enguany tindrà lloc a l’Església Evangèlica Baptista del Redemptor.
La comunitat anglicana de Sabadell (l’Església de Crist), te previst celebrar el Sermó de les Set Paraules.
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La VIII JORNADA DE PORTES OBERTES ALS CENTRES DE CULTE 2017, promoguda per l’Ajuntament de Sabadell,
es desenvoluparà del 2 al 6 de maig sota el lema Equitat/Justícia. Hi haurà conferències, cursets, cinema, i el
dissabte 6 de maig a partir de les quatre de la tarda tindrà lloc la visita guiada, en autocar, a diversos centres del
culte: la Comunitat Musulmana Anasiha (El Missatge), a Torre Romeu, la Parròquia catòlica de Sant Vicenç, a la
Creu Alta, i l’Església Evangèlica Baptista del Redemptor, a Hostafranchs.
El Grup de Diàleg Interreligiós contribuirà a aquestes jornades amb l’organització, el dia 11 de maig, d’una conferència
col·loqui sobre l’experiència de les dones immigrants marroquines al nostre país (Veure’n detall a continuació).

Què tenim previst fer?
CONFERÈNCIA -seguida de col·loqui- a càrrec de Fathia el Mouali, qui, tot i ser advocada i tècnica
d’acolliment, no ha deixat de patir marginació en especial per la seva condició de dona i de musulmana.
Ens explicarà la seva experiència des que va arribar com a immigrant a Catalunya.

MEMORIAL ÀLEX SEGLERS 2017. Començarem a treballar, de cara al mes de juny, en la
presentació d’una candidatura al guardó Memorial Àlex Seglers, que instituït per l’Ajuntament
de Sabadell, reconeix les persones les entitats i persones que a tot Catalunya defensen aspectes
tan importants per a la convivència i la defensa dels valors com l’atenció als més dèbils, el
respecte a la diversitat de cultures, i el diàleg o la fraternitat.

Llibre recomanat:

Del professor JOAN ESTRUCH, Entendre les Religions. Una perspectiva sociològica, Ed. Mediterrània.
Imprescindible per a tots aquells que vulguin aproximar-se al món de la sociologia de la religió, entendre
les raons de la decadència de les confessions religioses tradicionals a Europa Occidental, i especialment a
Catalunya, i comprendre el fenomen dels fonamentalismes.

Enllaços recomanats:
Centre Ecumènic de Catalunya: https://sites.google.com/site/centreecumenic/
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós: http://audir.org/
Dir. Gral. d’Afers Religiosos Generalitat: http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos
Ajuntament de Sabadell. Creences i conviccions: http://www.sabadell.cat/ca/creences

Amb el suport de:
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