Dilluns, 29 d'abril de 2013
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Qui som?

"El
Papa
Francesc és el
resultat de la
renúncia
històrica
de
Benet XVI"

Santoral
Evangeli
Arxiu de notícies
Llibres electrònics
Bíblia Catalana
Interconfessional
Enllaços

El periodista Arturo San Agustín, autor del llibre 'De Benedicto a Francisco', ha explicat aquest dimecres 24 d'abril, que

documents

aquesta crònica del que ell mateix va viure recentment, des de la renúncia de Benet XVI fins a l'elecció del nou pontífex,

d'interés

és un treball de vivències personals històriques. "He descobert que l'Església és múltiple i variada, i que la majoria de la
seva gent és normal, a diferència del que consideren alguns intel·lectuals", ha explicat.

Flama.info és una

Ignasi Miranda per Flama.info, 24 abr. 13

agència de notícies
cristiana i catalana
dedicada a la
divulgació de notícies
d’àmbit religiós,

En la mateixa línia, San Agustín ha criticat el que qualifica "d'anticlericalisme infantil i trist". En declaracions al programa 'El
primer cafè' de Ràdio Estel, l'autor del llibre 'De Benedicto a Francisco' ha assegurat que tot el que ha passat amb el canvi
de Papa s'ha viscut amb intensitat i amb notícies imprevisibles.

social i cultural des
de la perspectiva

Per exemple, ha recordat que "no ha encertat ningú qui és el successor de Benet XVI". Arturo San Agustín també ha

cristiana.

aclarit que Jorge Mario Bergoglio és un home de gestos, però alhora de gran profunditat. "Una amiga meva que és monja
em va dir que aquest Papa el mataran, perquè és massa bona persona. I és que hi ha gent que pensa que Francesc

Patrocinat per

tindrà problemes, però jo penso que no és una persona ingènua i, per tant, no improvisa mai", ha explicat. Segons
Arturo San Agustín, la principal conclusió de tot plegat és que "el gest de Benet XVI es va entenent", i que "el Papa
Francesc és el resultat d'una renúncia que ara es comença a assimilar".
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Opcions:

Tota la informació continguda en aquesta pàgina és propietat de l'agencia Flama.info o bé d'altres mitjans, la qual cosa s'avisarà sempre.
Per a qualsevol dubte entreu a l’apartat contacte/suggeriments.
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