
 

 

3ª TROBADA INTERRELIGIOSA  

 

Lloc: Biblioteca Marcel.li Domingo de 

TORTOSA, 03-04-2014   

 

   “CELEBRACIONS FESTIVES I HOSPITALITAT” 

CELEBRACIONS FESTIVES: 

CRISTIANO-

CATOLIQUES 

MUSULMANES JUEVES BUDISTES CRISTIANO- 

ORTODOXES 

CRISTIANO 

EVANGELIQUES 

Diumenge festa setmanal. 

 

Les 8 principals  

A.-Pasqua de Resurrecció.  

B.-Pentecosta: vinguda de 

l'Esperit Sant, als 50 dies ..  

C. - Altres 6 festes de 

precepte:  

 25/12, Nadal. Naixement 

de Jesús 

 1.1/Any Nou, Mare de 

Déu;  

6/1Epifanía (Reis);  

15/8, Assumpció de la 

Mare de Déu;  

1/11, Tots Sants;  

8/12, Immaculada 

Concepció de la  

Mare de Déu;  

.  

La festa setmanal és el 

diumenge i se celebra la 

resurrecció  

de Jesucrist.  

El seu memorial és la santa 

missa o Eucaristia. 

Divendres festa setmanal  

Les 6 festes (sunnites)  

- 1 de Muharram: Any 

musulmà.  

 

- 12 de Rabi al-Awwal: 

naixement del Profeta 

(Mawlid al-Nabi).  

 

- 27 de Rayab: Nit de 

l'Ascensió, el miraculós 

viatge nocturn del Profeta 

als Set Cels.  

 

-. Ramadà (mes de la 

revelació de l'Alcorà i de 

dejuni). La nit del 26 se 

celebra la Nit del Poder o 

del Destí (Laylat al-Qadr), 

la primera revelació de 

l'Alcorà a Muhammad.  

 

-. 1 de Shawwal: Festa del 

final del dejuni (Eid al-

Fitr).  

 

Dissabte festa setmanal 

Les 7 principals festes 

- Rosh Hashaná 

Any Nou, ( setembre) .. 

 Celebra la Creació del 

món - "Dia del Judici : 

  

- . Yom Kipur (deu dies 

després de Rosh Hashaná ) 

. " Dia de l'Expiació i del 

Perdó " . 

- . Sucot ( al febrer ) : la " 

Festa de les Cabanyes" . 

recorda la vagabunderia pel 

desert , l’esclavitud i 

l'alliberament . 

- . Janucá (finals de 

novembre / finals de 

desembre ) : la "Festa de la 

Llum " celebra la 

recuperació de la 

independència i la neteja 

del Temple de Jerusalem de 

les icones paganes . 

- . Purim (març / abril) . 

Celebra una miraculosa 

 

Les 4 principals festes són:  

 

-. Vesak (durant el 

pleniluni del mes de 

Visakha, maig-juny): la 

celebració del naixement 

de Siddharta Gautama, la 

seva il·luminació a 

Bodhgaya (Índia) i la seva  

mort.  

 

- Cho Kor (juliol): festa del 

primer sermó de Buda.  

 

-. Uposatha: els dies de 

lluna plena i nova; 

tradicionalment dedicats a 

la meditació i el dejuni.  

 

-. Altres celebracions : el 

naixement (Hanamatsuri),  

la mort (dia del Nirvana) i 

la il · luminació de Buda 

(dia de Bodhi). 

 

Diumenge festa setmanal 

La Pasqua és la " Festa de 

les Festes però  les 12 més 

grans: Anunciació , Nadal, 

Teofania , -Santa Trobada , 

dissabte de Llàtzer , . –

Entrada a Jerusalem , - 

Gran Dijous, - Gran 

Divendres, - Pentecosta , 

Transfiguració , - Dormició 

de la Mare de Déu i – 

Exaltació de la Santa Creu) 

Altres 3 celebrades 

vivament són : 

-  el  “Triomf de  

l'Ortodòxia " , 

- la "Festa de les Icones " . 

- el primer Diumenge de 

Quaresma. 

Amb dues referències: 

I. - El Cicle de Pasqua i de  

" festes mòbils" (el 

calendari gregorià ). 

II. - El cicle de Nadal o de 

" festes fixes" i el cicle de 

Sants ( Menologi ) , seguits 

Diumenge festa setmanal 

 

Les 2 principals festivitats 

cristianes:  

1.-Nadal i  

2.-Setmana Santa.  

-No se celebren les 

festivitats d'advocació a 

Maria o als sants. -

Dirigeixen la devoció 

únicament a Déu.  

- També commemoren 

altres dies com:  

1.-la Corona d'Advent (les 

quatre setmanes abans de 

Nadal)  

2.-el Dia de la Mare (el 

segon diumenge de maig) o  

3.-el Dia de  

la Reforma * (31 

d'octubre).  

El diumenge, celebra la 

resurrecció de Jesucrist, i el 

memorial de l'últim sopar. 

 

 



 

 

 

 

. 

-. 10 de Dhu-l-Hiyya (mes 

del pelegrinatge): Festa del  

Sacrifici * (Eid al-Adha). 

Fi del temps de 

peregrinació.  

 

 

 

 

 

 

salvació dels jueus ( Llibre 

d'Ester ) .Visita malalts i 

ajudar als necessitats . 

 Pesah (març / abril) . " 

Festa dels Pans Àzims " , 

que durant set dies 

commemora l'èxode i 

l'alliberament de 

l'esclavitud d'Egipte . 

- . Chavouot (set setmanes 

després de Pesah )  celebra  

el dia en què la nació 

israelita , reunida al 

Mont Sinaí, va rebre la 

Torà . 

 

 

 

 

 

per  una part de la 

’ortodòxia:Rússia , Sèrbia , 

Geòrgia ) segons el 

calendari julià, en canvi  

a ( Constantinoble , Grècia 

, Romania i Bulgària ) 

segons el calendari 

gregorià . 

 

El diumenge celebra la 

resurrecció de Jesucrist  i l’ 

Acció de donar gràcies 

(eucarististein, en grec ) . 

 

HOSPITALITAT 

 

L'hospitalitat del cristià 

catòlic és per seguiment i 

imitació Jesucrist que va 

curar, a cecs, leprosos, 

paralítics ... sense 

diferenciar entre paisans o 

estrangers.  

I també per manament o 

exigència en Judici Final 

(Mt.25) sobre  si han 

auxiliat a un altre: "vaig 

estar malalt i em vau  

visitar ". 

 

Els cinc pilars de l'islam 

són:  

ƒ. Professió de fe 

(shahada): Déu és Un i 

Únic i Muhammad  

el seu missatger.  

ƒ. Pregària (salat). cap a la 

Qibla * (a la Meca cinc 

vegades al dia .. La 

pregària del divendres al 

migdia és especialment 

important.  

ƒ.Responsabilidad cap als 

més Necessitats vs Impost 

de purificació (zakat). 2,5% 

del capital personal 

aconseguit durant un any. 

.  

L'hospitalitat amb el 

foraster / estranger (com ho 

vam ser a Egipte) la rep el 

jueu de Paraula de Déu 

(YHWH) o Torà.  

El patriarca Abraham1, el 

primer hebreu "del qual 

descendeixen tots els jueus 

també va ser foraster i 

estranger .. La seva Aliança 

és el pacte reafirmat per 

Moisés 

 

L'hospitalitat és una part de 

la compassió. 

 

L'hospitalitat és 

manifestació de la Trinitat.  

"Jesús va donar exemple de 

com viure el patiment 

durant els seus patiments a 

la creu i la seva mort.  

El cristià ha de fer el bé, 

tant a amics com a 

enemics. Un amor que 

arriba fins a donar la  

vida per l’altre. 

 

La vida eterna com 

qualsevol vida és un regal 

de Déu a qui vol rebre-la i 

es compromet a seguir els 

ensenyaments de Jesús.  

La conseqüència de la fe i 

el compromís és que la 

persona es fa amic de Déu i 

inicia una relació personal  

que representa progrés en 

ètica personal, social, 

laboral, per expressar 

coherència i gratitud de 

manera que la persona és  

veritablement. 

 

Organitza: Associació amigues i amics de la UNESCO de Tortosa          www.unescotortosa.cat,     www.audir.org,       www.dialogales.org 

http://www.unescotortosa.cat/
http://www.audir.org/
http://www.dialogales.org/

