Congrés sobre el papa Francesc al novembre
Dm, 10/09/2019 per Catalunya Religió

(Conferencia Episcopal Tarraconense) Els propers 12, 13 i 14 de novembre tindrà
lloc el Congrés: L’aportació del papa Francesc a la teologia i a la pastoral de
l’Església.
Aquest Congrés vol explorar les noves rutes que el Papa ha obert en els seus
primers set anys de ministeri com a bisbe de Roma, amb la participació de pastors,
teòlegs i institucions acadèmiques provinents d’Amèrica (UCA Buenos Aires, BC
Boston), d’Àfrica (UCAO Yaoundé), d’Àsia i d’Europa (PUG Roma, AUSP
Barcelona). El congrés, organitzat per l'Ateneu Universitari Sant Pacià, comptarà
amb la presència de quatre cardenals: Lluis F. Ladaria, prefecte de la Congeració
de la Doctrina de la Fe, Walter Kasper, president emèrit del Consell Pontifici per
a la Promoció de la Unitat dels Cristians, Joan-Josep Omella i i el recentment
nomenat Matteo Zuppi. També hi seran presents personalitats com Andrea
Tornielli director editorial del Dicasteri per a les comunicacions, l'arquebisbe de
Tarragona Joan Planellas i el teòleg argentí Carlos M. Galli.
El papat de Francesc inicia el segon Post-Concili. L’exhortació Evangelii
Gaudium assenyala una proposta sòlida de reforma eclesial que passa pel retorn a
l’Evangeli sine glossa en un món debilitat per posicions excloents i intransigents, i
que col·loca els pobres i les perifèries al bell mig de la societat global i de
l’Església. Francesc és un pastor que parla amb les paraules i els gestos, que
s’adreça als de lluny i als de prop, i que predica i practica l’audàcia evangèlica,
la parresia apostòlica. I alhora Francesc és un teòleg de la inclusivitat, que no
dissocia reflexió teològica i praxi teològica, que mira el món amb "misericòrdia" i
demana la "integració" per als estrangers i per als ferits en l’esperit. La "ciutat" és,
per a ell, un espai habitat pel mateix Déu, en el qual una Església missionera i
propera, alliberada de tota autoreferencialitat, trobarà el nexe entre Evangeli i
vida i esdevindrà principi d’unitat de la humanitat sencera.
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