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Descripció de l’assignatura: 

Es tracta d’una matèria on s’expliquen els sagraments de guarició (Penitència i Unció) i els 

sagraments al servei de la comunió (Ministeri i Matrimoni). 

• Els sagraments de la Penitència i de la Unció dels malalts es presenten des de la seva 

vivència actual per poder oferir una àmplia presentació del seu sentit i les actituds amb què 

cal acostar-s’hi. La tradició bíblica i eclesial serveix per entendre’n l’evolució i situar-nos en 

la teologia i la reforma litúrgica sorgida del Concili Vaticà II. Al final s’apunten pistes pel 

seu enfocament pastoral. 

• El ministeri ordenat és presentat des de la seva sacramentalitat arrelada en el testimoniatge de 

l’Escriptura i de la Tradició, i el testimoniatge litúrgic ho confirma en la triple diversitat de 

bisbe, preveres i diaques. El ministeri és definit des d’una perspectiva ecumènica amb tres 

trets: el personal, el col·legial i el sinodal, tenint present que la plenitud del sagrament de 

l’orde la té l’episcopat, i que el presbiterat i el diaconat en participen des de la seva 

especificitat, per això tot el que es diu del ministeri ordenat s’aplica a l’episcopat. 

• El matrimoni s’aprofundeix com a sagrament de l’amor. Es parteix de l’Escriptura i del 

Magisteri. I s’edifica des la comprensió de les bases antropològiques del matrimoni cristià i  

identificant les virtuts essencials de la vida conjugal.   

Cal notar que aquesta matèria, tot i tenir tres professors, té una única nota final. 

 

Temaris 

 

Penitència i Unció 

1. Situació actual de la Penitència 

2. La Tradició bíblica 

3. Etapes per a la comprensió històrica 

4. Reflexió teològica sobre el sagrament de la Penitència 

5. La celebració de la Penitència 

6. La pastoral de la Penitència 

7. La Unció: un sagrament per descobrir 

8. La Tradició bíblica sobre la Unció 

9. Aproximació històrico-dogmàtica a la Unció 



10. Ministres i destinataris de la Unció dels malalts 

11. Efectes característics de la Unció dels malalts 

12.. La pastoral de la Unció dels malalts 

Ministeri 

1. La sacramentalitat del ministeri ordenat 

2. El testimoniatge de l’Escriptura i la Tradició 

3. El testimoniatge litúrgic 

4. Reflexió teològica 

Matrimoni 

1. El sagrament del matrimoni en el context postmodern 

2. Antropologia del matrimoni. Qüestions de fons 

3. Antropologia de l’amor: eros, filia, agape 

4. El matrimoni en la Bíblia. Antic Testament i Nou Testament 

5. El matrimoni en els grans pensadors cristians antics i medievals 

6. El matrimoni en els grans pensadors cristians contemporanis 

7. El sagrament del matrimoni en el Concili Vaticà II 

8. La doctrina sobre la família cristiana en Joan Pau II 

9. Teologia dels sagrament del matrimoni 

10. El conreu de les virtuts en la vida conjugal 
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