SOBRE EL CONGRÉS
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. 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
(UCAC Yaoundé), d'Àsia i d'Europa (PUG Roma, AUSP
Barcelona).

C/Diputació, 231 · 08007 · Barcelona
12, 13 i 14 de novembre de 2019
Inscripcions: www.edusantpacia.cat

COL·LABOREN:

12

DIMARTS

16.30 h

Gest, símbol, paraula. Una Església que comunica
l’Evangeli
Prof. Andrea Tornielli (Santa Seu)

17.30 h

Pausa – cafè

L’Església, principi d’unitat del gènere humà

11.00 h

Inauguració.
Card. Joan-Josep Omella,
Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

18.00 h

Una ecologia integral. Fonaments teològics i
antropològics
Prof. Prem Xalxo (Roma)

11.30 h

Ponència inaugural: Una Església en comunió i
sinodal
Card. Luis F. Ladaria (Santa Seu)

19.00 h

Diàleg

15.30 h

L’Església, poble sant de Déu, subjecte de l’anunci
de l’Evangeli
Mons. Matteo Zuppi (Bologna)

16.30 h

Una Església mare de misericòrdia i samaritana
Prof. Margarida Bofarull (Barcelona)

17.30 h

Pausa – cafè

18.00 h

Una Església pobra per als pobres:
els pobres com a dada teològica
Prof. Armand Puig i Tàrrech (Barcelona)

19.00 h

Diàleg

13

DIMECRES

Una teologia en el cor de la vida i del món

14

DIJOUS

Déu habita en la ciutat

09.00 h

La globalització de la solidaritat
Mons. Jean Mbarga (Yaoundé)

10.00 h

La cultura de la pau: l’esperit d’Assís
Mons. Felix Anthony Machado (Vasai)

11.00 h

Pausa – cafè

11.30 h

El diàleg ecumènic
Mons. Adolfo González Montes (Almeria)

12.30 h

Diàleg

15.30 h

El diàleg interreligiós
Prof. Catherine Cornille (Boston)

16.30 h

Ponència conclusiva: Construir una Església de
poble des de les perifèries urbanes i existencials
Prof. Andrea Riccardi (Roma)

Congrés: L’aportació del Papa
Francesc a la teologia i a la pastoral
de l’Església
Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
Barcelona 12, 13 i 14 de novembre
de 2019

Termini d’inscripció:
Fins al 3 de novembre
de 2019

Modalitat d’inscripció

BÀSICA · 40€
assistència a les ponències i material de suport

BÀSICA+DINARS · 76€
Bàsica+ dinar dels tres dies
- Alumnes i professors AUSP: Gratuïta

09.00 h

La joia de l’Evangeli, clau propositiva de la fe
Card. Walter Kasper (Santa Seu)

10.00 h

Fer teologia en diàleg amb la vida
Mons. Joan Planellas (Tarragona)

11.00 h

Pausa – cafè

11.30 h

Consciència moral i discerniment espiritual
Prof. Maurizio Gronchi (Roma)

12.30 h

Diàleg

Realitzar el pagament al número de compte:
“Caixa Bank”: IBAN ES28 2100 0900 9202 0980 2402

15.30 h

La pietat popular com a “lloc teològic”
Prof. Carlos M. Galli (Buenos Aires)

enviar el comprovant bancari per email a:
congressos@edusantpacia.cat

17.30 h

Clausura.
Card. Joan-Josep Omella, Gran Canceller de
l’Ateneu Universitari Sant Pacià

Com fer la inscripció?
anar a: www.edusantpacia.cat
Omplir el formulari online que hi trobareu

