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Descripció/Justificació  
Partint de la vivència actual del sagrament de la Penitència oferirem una àmplia presentació del 
sentit d’aquest sagrament i de les actituds amb les que el creient es convidat a apropar-se a ell. 
La tradició bíblica i eclesial ens ajudaran a veure l’evolució d’aquests sagraments al llarg de la 
història, entrant tot seguit en el que la reforma fruit del Concili Vaticà II ha significat per a la 
seva teologia i la seva pràctica, i apuntant les pistes per a l’enfocament pastoral d’aquest 
sagrament veient les aportacions dels documents més significatius del Magisteri Postconciliar 
 
 
Temari 
 

P1 El sagrament de la Penitència: situació actual. 
P2 La Tradició Bíblica. I les etapes per a la comprensió històrica. 
P3 La Celebració de la Penitència. 
P4  Documents significatius del Magisteri Postconciliar. 
P5 Pautes per a una pastoral de la Penitència 
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