Andrea Riccardi obre el tercer simposi
internacional sobre el Concili Vaticà II
Dv, 5/12/2014 per Catalunya Religió

(FTC) El proper dimecres el professor Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat
de Sant’Egidio, antic ministre de la República Italiana, Premi Internacional
Catalunya (2001) i historiador eminent de la Història de l’Església en els segles
XIX i XX, pronunciarà la lliçó inaugural del III Simposi Internacional sobre el
Concili Vaticà II: L’Església, misteri de comunió i missió, que organitza la Facultat
de Teologia de Catalunya.

El professor Riccardi, amic personal dels darrers papes, és autor d’un valuós llibre
sobre el Papa Francesc (La sorpresa di Papa Francesco), que ajuda a comprendre
les línies de força del present pontificat i el projecte eclesial que hi ha darrere la
figura del Papa. La seva conferència, que impartirà a l’Aula Magna del Seminari
Conciliar de Barcelona (Diputació, 231. Barcelona), porta per títol: 'La inajornable
renovació eclesial'.

El Papa Francesc representa l’arribada del segon Post-Concili. L’Església catòlica
es troba en la segona represa del Vaticà II. A cinquanta anys de l’acabament del
Concili (1965-2015), l’Església es llança de manera coratjosa a tractar els grans
temes que han determinat els darres anys. El tema central és la renovació i
reforma de l’Església, en camps tan crucials com la governança interna i la seva
presència en el món global. El Papa Francesc és una figura urbana i global, fill del
Gran Buenos Aires i ciutadà del món. El seu guitage s’arrela en les intuïcions del
Vaticà II que apareixen formulades eb clau missionera en la Evangelii Gaudium i
que seran objecte d’estudi en aquest tercer Simposi.
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El III Simposi sobre el Vaticà II, que se celebrarà a l’Aula Magna del Seminari
Conciliar de Barcelona els dies 10 i 11 de desembre, compta amb la intervenció de
teòlegs de la Facultat de Teologia de Catalunya i d’altres centres acadèmics que
provaran de donar resposta a la pregunta sobre la identitat d’una Església en
sortida que té cura de les perifèries i dels pobres, i que construeix el seu futur,
transparent i compromès, sobre la roca ferma de l’Evangeli de Jesús. El Concili
Vaticà II resta el far que il·lumina l’Església del segle XXI.

D’altra banda, el dia abans del Congrés, dimarts 9, Andrea Riccardi serà a
Manresa en un acte de la Comunitat de Sant’Egidio. Riccardi inaugurà una nova
Casa de la Pau al centre de la ciutat on la comunitat ja fa anys que hi té una
presència estable. La inauguració es farà a les sis de la tarda.
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