Crònica
Fòrum catòlic-musulmà al Vaticà
El Primer Forum catòlic-musulmà , celebrat a la Ciutat del Vaticà del 4
al 7 de novembre sorgeix com a resposta a la carta que 138 líders
musulmans van escriure al Papa el 13 d'octubre del 2007 en la qual
afirmen que "si els musulmans i els cristians no estan en pau, el món no
pot estar en pau".
El tema central va girar entorn dels dos "més grans manaments" de
l'amor a Déu i al proïsme, que es troben tant a l'Alcorà com en els
Evangelis. En el comunicat final s'aferma com la concepció d'un Déu font
d'amor és compartida per ambdues religions. "Per als cristians, la font i
l'exemple de l'amor de Déu i del proïsme és l'amor de Déu per la
humanitat i per cada persona". "Déu és amor". "L'amor de Déu és posat
al cor de l'home per l'Esperit Sant". "L'amor és el fonament i la suma de
tots els manaments" i "l'amor de Déu és inseparable de l'amor al
proïsme". Per als musulmans, l'amor és una "força eterna i transcendent,
que dirigeix i transforma el respecte humà mutu, i aquest amor emana
de Déu.
Ambdues religions estan convençudes de l'haver d'oferir als seus propis
fidels una sana educació en els valors humans i religiosos promovent una
atenta informació sobre els punts centrals de la religió de l'altre "ja que
estan cridats a ser instruments d'amor i harmonia entre creients, i per a
la humanitat, renunciant a qualsevol tipus d'opressió, violència agressiva
i terrorisme".
Ambdues parts exhorten als creients "que operin en un sistema financer
ètic. I exhorten també "als privilegiats del món que considerin la crisi de
la producció, que afecta la distribució alimentària, demanant tots els
creients, que cooperin per alleugerir el sofriment de la fam" al món.

Trobada interreligiosa a Sant Vicenç dels
Horts
En ocasió de la visita pastoral a Sant Vicençdels Horts , el nostre Bisbe
va visitar el Centre Bayt al- Tahaqafa el dia 5 de novembre. Allà va
tenir lloc una trobada amb un grup de musulmans, entre els quals
imams i els presidents dels oratoris. També es van unir a aquest acte el
President i Secretari del Consell Islamic de Catalunya . El motiu
d'aquesta trobada era agrair el gest de proximitat del bisbe per la
felicitació que els va enviar l'1 de setembre amb motiu de la festa de l'
aid al- Fitr , amb la qual van concloure el mes del dejuni del Ramadà .
El fonament teològic del diàleg amb els musulmans està recollit a la
Constitució del Concili Vaticà II Nostra Aetate , que en el número 3
aferma: "L'Església mira també amb estimació als musulmans que
adoren l'únic Déu" .
Per què anar a l' encontre de l'islam? Perquè la relació de Déu amb la
creació i la naturalesa de seu Ésser Trinitari és dialogal : Uns i d'altres
adorem un Déu en qui s'entrellacen en perfecta harmonia la unitat i la
diferència. La diversitat no és motiu de temor, sinó de riquesa. Cristians i
musulmans hem de passar d'una situació feta de replegaments i pors i
crear altres recorreguts.
En aquest encontre amb l'islam a Europa hi pot haver un camí
d'esperança, la realitat d'un "Déu benigne i amic de la vida", que ens
convida a uns i altres a practicar la religió com a justícia, servei i
companyia. Urgeix reemprendre amb els musulmans un camí de
reciprocitat en actitud de servei i proximitat .
Al gest del bisbe Agustí Cortés, els musulmans van respondre amb
agraïment, van lloar la mà estesa i el reconeixement que els va fer, hi va
haver una resposta molt significativa per a qui es va avançar a donar el
primer pas.
El Forum del Vaticà va coincidir amb la trobada de musulmans a Sant
Vicenç del Horts . Gests i respostes són dues actituds per avançar en el
camí mirant al futur. Una trobada i l'altra, en actitud de servei per al
creixement del Regne. És l'important de veritat. Sens dubte que
ambdues constituiran "un pas endavant significatiu en el diàleg".

Crònica de Emilio Galindo, padre blanco,
director del Boletín Encuentro IslamoCristiano
GESTO CRISTIANO
Nos ha llenado de profundo gozo cristiano el recibir la siguiente carta que
el Sr. Obispo de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés Soriano ha
enviado a sus “Querido amigos musulmanes” con ocasión del Aid al-Fitr
con que los musulmanes de su diócesis concluían el mes de ayuno del
Ramadán 2008. Gesto cristiano al que nuestros prelados no nos tienen
acostumbrados y por el que reconocemos la acción del mismo y único
Espíritu que inspira a todos los hombres y mujeres cualesquiera que
sean las doctrinas y las estructuras religiosas en que nos parapetamos,
probablemente para mejor eludir el soplo del Espíritu. Y gracias , Sr,
Obispo de Sant Feliu por su gesto tan creyente, ya que en fin de cuentas
todos somos amigos y hermanos en el mismo Dios. ¡Gracias de verdad ,
Sr. Obispo y que su gesto cunda!
(Encuentro Islamo-Cristiano, nº 439-440, noviembre-diciembre de 2008,
pág. 23)

