En la cloenda del V Centenari del naixement de santa Teresa
de Jesús, ens preguntem com ella ens pot ajudar a trobar el
camí d’una vida interior sense la qual la vida cristiana seria
buida i feixuga.

Població

El Congrés s’adreça a tots els cristians interessats a compartir
la seva experiència i la seva reflexió sobre els temes proposats.

Dinàmica

Adreça electrònica
@
Comunitat cristiana o parròquia

Religiós/a



Prevere

Assistirà a la representació del musical «Si Teresa de
Jesús volviera hoy»
(entrada gratuïta per als congressistes inscrits 		
prèviament)

Informació acadèmica
El Congrés tindrà el valor d’un crèdit de lliure elecció
per als alumnes de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL).

Allotjament
La secretaria ha reservat algunes places (limitades) en residències
universitàries i similars per als congressistes que ho desitgin.

Destinataris

Telèfon

Durant els tres dies programats, es combinarà el treball de
reflexió i de diàleg amb les celebracions de la fe.

És preferible que els participants en el Congrés gestionin directament el seu allotjament. Aquests són alguns hotels de Lleida:
Hotel Ramon Berenguer IV (**):
Plaça Berenguer IV, 2 — Tel. 973 237 345
IBIS (**): Maria Montessori, 6 — Tel. 973 212 040

Les conferències generals, a càrrec d’especialistes, oferiran
elements de reflexió sobre la recerca actual d’interioritat i sobre la figura de Teresa de Jesús. En cada una de les seccions
es durà a terme un treball més específic, amb ponències, testimoniatges personals i diàleg obert.

Hotel Sansi (***):
Alcalde Porqueres, 4-6 — Tel. 973 244 000

També hi haurà activitats culturals relacionades amb Teresa
de Jesús.

Hotel NH Lleida Pirineus (****):
Gran Passeig de Ronda, 62 — Tel. 973 273 199

Hotel Real (***):
Av. Blondel, 22 — Tel. 973 239 405

AC Hotel Lleida (****):
Unió, 8 — Tel. 973 283 910
Amb la col·laboració de:
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Lleida, 23-25 octubre 2015

Adreça

Laic

Cal enviar la fitxa d’inscripció amb les dades complertes. Per
raons d’organització, la secretaria no es compromet a acceptar
les inscripcions que arribin després del 10 d’octubre.

La societat occidental, que en molts aspectes és tan indiferent
al fet religiós, veu créixer en temps recents un interès notable
per l’espiritualitat, la meditació i la interioritat. Moltes persones busquen en el silenci i la interiorització una resposta a la
recerca de sentit i de pau.

Nom

Codi postal

Teresa de Jesús va dur a terme una gran activitat com a fundadora de comunitats religioses i com a escriptora. La seva
vitalitat incansable provenia d’una forta vida interior, gràcies a
la qual se sentia en una intensa relació d’amor amb el Déu que
habita el nostre “castell interior”.

Santuari de Santa Teresina
«...hay otra cosa más preciosa, sin ninguna comparación, dentro
de nosotras que lo que vemos por de fuera. No nos imaginemos
huecas en lo interior...»
(Teresa de Jesús, Camí de Perfecció 28,10).

DL L 1215-2015

Cognoms

Inscripció

Disseny gràfic: Estudi Lluís Torres

INSCRIPCIÓ

Objectius

Apartat 1112 - 25080 Lleida
Tel. 973 268 038
congres@carmelcat.cat
www.carmelcat.cat/congres

Il·lustració: Perico Pastor

Full d’inscripció
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DIVENDRES
octubre de 2015

Des de les

17.00 h
20.30 h

Acolliment dels congressistes
Sessió plenària d’inauguració

V CONGR É S D ’ E SPIR ITUA L ITA T

24

25

DIUMENGE
octubre de 2015

09.00 h

Pregària

09.00 h

Pregària

09.30 h

Treball simultani dels grups

09.30 h

Treball simultani dels grups

LA INTERIORITAT EN EL CRISTIANISME
ACTUAL

		 Benvinguda i salutacions:

LA INTERIORITAT TERESIANA AVUI
LAICS:
Ponent: Laia de Ahumada, escriptora.
Testimonis: Anna Almuni, de la Institució
Teresiana; Jordi Lloret, carmelita seglar;
Miquel Mora, de la Fundació Ca n’Eva.

LAICS:
Ponent: Joan Viñas, director de l’Acadèmia
		 Mariana de Lleida.
Testimonis: Ana Ludevid i Immanuel 		
		 Elgström, del grup musical Cor Nou; 		
		 Goretti Pomé, artista plàstica; Ignasi 		
		 Miranda, periodista.

			 P. Àngel M. Briñas,
				 delegat dels carmelites descalços a
				 Catalunya i Balears.
		
P. Miguel Márquez,
				 provincial dels carmelites descalços
				 (província Ibèrica).
			 Mons. Salvador Giménez Valls,
				 bisbe de Lleida.

VIDA CONSAGRADA:
Ponent: Anna Boj, carmelita descalça.
Testimonis: Joan Maria Mayol, monjo de
		 Montserrat; Victòria Molins, teresiana
		 d’Ossó; Irene Obradors, carmelita
		 missionera.

VIDA CONSAGRADA:
Ponent: Jesús Renau, jesuïta.
Testimonis: Octavi Vilà, sotsprior de 		
		 Poblet; Concepción García, dominica de la
		 Presentació; Clara Pujadas, verge consagrada.

			 P. Agustí Borrell,
				 vicari general dels carmelites descalços.

		 Conferència:
«La recerca espiritual en la societat
postmoderna», per Josep Otón, doctor en
història i estudiós de l’espiritualitat.

DISSABTE
octubre de 2015

13.15 h
16.00 h

«La vida interior según Teresa de Jesús»,
per Javier Sancho, carmelita descalç, director
del CITeS (Àvila).

19.00 h

Celebració de l’eucaristia
Presideix: P. Miguel Márquez, provincial dels
carmelites descalços.

21.30 h

Representació musical
«Si Teresa de Jesús volviera hoy» (al Teatre
Municipal de l’Escorxador).

MATRÍCULA I ÀPATS
Matrícula

16.00 h

55,00

Matrícula joves

25,00

Matrícula d’adhesió

100,00

Àpats (dinar i sopar del dissabte i dinar del diumenge)

40,00

ALLOTJAMENT
Els qui desitgin allotjar-se en hotels,
poden gestionar-ho directament (vegeu
en el programa una llista d’hotels)
Allotjament gestionat per la secretaria
del Congrés en residències o pensions
(habitació per a les nits de divendres
i dissabte, i esmorzar de dissabte i
diumenge)

Celebració de l’eucaristia

55,00

Total

Presideix: Mons. Salvador Giménez Valls,
bisbe de Lleida.

Sessió plenària
Pregària
Resum del treball del matí
Conferència:

Full d’inscripció

Sessió plenària
Pregària
Resum del treball del matí
Conferència:
«És temps de caminar. Més enllà del V
Centenari de Santa Teresa», per Agustí Borrell,
vicari general dels carmelites descalços.

18.00 h Festival de cançó sobre santa Teresa de
		 Jesús
Interpretacions a càrrec de Cor Nou i Lluís
Platero, entre d’altres.

Heu d’enviar, juntament amb aquesta butlleta, el resguard
de l’ingrés per la quantitat total de la vostra inscripció en el
compte corrent que s’indica a continuació:
Congrés d’Espiritualitat:

		 Cloenda del Congrés

ES15 2100 1818 0302 0002 9475
(la Caixa, oficina 1818, Lleida)

