Jornada sobre el diàleg entre el papa Francesc i l’imam al Tayyeb a Abu Dhabi
11/03/2019 - Sant'Egidio

Amb motiu de l’històric viatge del papa Francesc als Emirats Àrabs, el 4 i 5 de febrer passat, la Comunitat de Sant’Egidio
juntament amb la Delegació de Diàleg Interreligiós de l’Arquebisbat de Barcelona, Federació del Consell Islàmic de Catalunya
(FCICAT) i Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) organitzen una jornada d'estudi i reflexió: El Papa
Francesc a Abu Dhabi: l’abraçada i la firma amb Al Tayyeb. Un nou pas en el diàleg entre cristianisme i islam. Tindrà lloc el
proper dimecres 13 de març a les 18.00 h. Sala de la pau. Comunitat de Sant’Egidio. Carrer Ataülf, 9 (baixos) de Barcelona.

En el marc de la visita del papa Francesc a Abu Dhabi, el Papa i l’imam Al Tayyeb han firmat un document sobre la “Fraternitat
Humana per la pau mundial i la convivència comuna” on declaren “asumir la cultura del diálogo como camino; la colaboración
común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio.” Com ha subratllat Andrea Riccardi, fundador de la
Comunitat de Sant’Egidio: “el Papa ha elegit una visita especifica: el motiu ha estat la recerca d’interlocutors musulmans
representatius i sobretot la relació amb el gran imam de Al-Azhar, l’egipcià Al Tayyeb”. S’ha establert un diàleg (no formal) amb
l’islam o una part d’ell. Vuit-cents anys després del viatge de Francesc d’Assis a Egipte per dialogar amb el sultà, l’anomenat
“Esperit d’Assis” entra en el món musulmà.
Programa
L’esperit d’Assis a Abu Dhabi
Jaume Castro. Comunitat de Sant’Egidio
“La fraternitat humana per la pau mundial i la convivència comuna”
Mn. Antoni Matabosch. President honorari de la Fundació Joan Maragall.
La visita del Papa Francesc als ulls de la comunitat musulmana
Mohamed Halhoul. Secretari General de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya
L’Església catòlica a les fronteres del diàleg
Joan Hernández. Director del Secretariat Diocesà de Relacions Interreligioses. Arquebisbat de Barcelona
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