GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA
Titulació acadèmica
Assignatura

Llicenciatura / Màster en Teologia
(CC) 6B024C Església samaritana. Les respostes de la
pandèmia
Any
2021-2022
Curs
Valor lectiu
1,5 ECTS
Període lectiu
2on semestre
Hores setmanals
1 h Àrea
Professor/a
J. R. Marín, X. Morlans i L. Serra
Llengua
Català

Descripció/Justificació
La situació del món actual, aguditzada més recentment per la pandèmia, requereix un seguit de
respostes que fan pensar l’Església com a «hospital de campanya», en paraules del papa
Francesc. Aquest estil d’Església rep també el nom d’Església samaritana. L’assignatura enfoca
dos «problemes» que poden tenir dimensions pròpies però trobant-se en un mateix punt de
convergència. Les Esglésies (edificis? comunitats?), almenys a Europa, i especialment en els
centres de les grans ciutats han quedat «buides». La societat –el món– ha patit i pateix una
pandèmia global. Probablement encara no som suficientment conscients de les conseqüències
(econòmiques, humanes, estructurals) d’aquests problemes. Malgrat això no podem esperar. Cal
creativitat constant. Cal imaginació (en el sentit més fort de la paraula) per mantenir-se actius, és
a dir, per a donar/proposar resposta. El subjecte que vol donar resposta és l’Església. Aquesta
Església, però, rep un qualificatiu que gairebé la defineix: «samaritana». En l’actitud samaritana
s’intueix no només una manera de fer-actuar sinó, sobretot, una actitud que és llavor de futur.
Per això, «ser samaritana» ja és una resposta als reptes plantejats per la pandèmia. I precisament,
aquests reptes, gairebé obliguen a «ser samaritana» en el futur, o sigui, sempre.

Requisits i orientacions prèvies
Cap requisit ni orientació prèvia

Objectius
-Confeccionar una reflexió conjunta des dels diversos Departaments de la Facultat de Teologia
-Descobrir el «Déu pobre» que es manifesta en situacions d’empobriment
-Aprendre la dimensió crítica i propositiva de la teologia
--Practicar el discerniment moral per esbrinar la resposta evangèlica que, com a Església, cal
donar als problemes i als sofriments de persones i col·lectius del món actual

Competències
L’assignatura capacitarà els estudiant per a:

-realitzar un apropament teològic interdepartamental sobre un contingut de gran actualitat
-formular criteris teològics per a la pastoral i criteris pastorals per a la teologia
-comprendre integralment la interrelació entre discerniment des de la realitat i resposta a la
realitat
-pensar i actuar «profèticament»
Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El poble no confia en la misericòrdia de Déu? Alternatives profètiques
«Qui és el meu proïsme?» «Qui s’ha fet proïsme?»
Eclesiologia subjacent als projectes pastorals d’acollida
Gest profètic: unir el lloc de la litúrgia i el lloc de la caritat
Discerniment – interpel·lació: quina voluntat de Déu descobrim en aquesta situació?
Discerniment – interpel·lació: quina resposta donem com Església?

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
-Classes magistrals, presentació i anàlisi de textos (bíblics), estudi de casos...
*Primer dia (9 febrer 2022) i últim dia (01 juny 2022) de classe: conjunta entre els tres
professors... taula rodona... preguntes
*Distribució:
-Sagrada Escriptura:
Febrer: 16, 23
Març 02,16
-Sistemàtica:
Març: 23, 30
Abril: 6, 27
-Moral:
Maig: 4, 11, 18, 25

Avaluació - Criteris
Es valora el seguiment continuat (sostingut) de l’assignatura... fent aportacions orals o per escrit
en cada sessió. Aportació en els debats que s’originin. Agudesa a l’hora de preguntar.
*Una prova final, escrita, amb:
-tres preguntes, referides a l’àrea de cada professor
-una pregunta, referida al conjunt
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