reedició setembre 2010

El pensament i l’espiritualitat d’una figura cabdal de l’Església,
inspirador del concili Vaticà II

EL COR PARLA AL COR
John Henry Newman

El pensament del cardenal John Henry Newman (18011890) va influir de manera decisiva en l’evolució posterior
de l’Església, sobretot en el concili Vaticà II. N’és una bona
mostra aquest volum que pren com a títol el lema que ell
va escollir quan fou creat cardenal (cor ad cor loquitur).
Aquesta antologia, preparada pel Centre Newman de
València, es proposa donar una visió ordenada i global del
missatge joiós de l’evangeli des de la intuïció fonamental
del cardenal Newman: solament serveix per a la vida allò
que la fa nova a cada instant.
La reedició d’aquest llibre (publicat originalment l'any
1990, en ocasió del centenari de la seva mort), coincideix
amb la beatificació del cardenal Newman, la primera que el
papa Benet XVI ha presidit fora del Vaticà, durant la seva
històrica visita al Regne Unit.
........................................................................

«...un home modern, que va viure tot el
problema de la modernitat, que va viure
també el problema de l’agnosticisme, de
la impossibilitat de conèixer Déu, de
creure. Un home que va viure sempre en
camí, per deixar-se transformar.»
Benet XVI

«Ningú no ha escrit en llengua anglesa
una prosa que es pugui comparar a la
d’aquest petit capellà anglicà.»
James Joyce

John Henry Newman (1801-1890),
després d’haver estudiat a Oxford, el
1822 esdevé membre del cos docent
d’aquesta Universitat. En 1825 és
ordenat prevere de l’Església
d’Anglaterra, i tres anys més tard
nomenat rector de l’església
parroquial de la Universitat.
En 1833, després de patir una greu
malaltia que el col·loca al llindar de
la mort, funda el Moviment d’Oxford amb el fi de renovar
l’anglicanisme. En 1847, una vegada al si de l’Ésglésia
catòlica, va establir l’Oratori de Sant Felip Neri a Anglaterra.
La seva concepció dinàmica de la tradició cristiana, que
comportava el diàleg amb el món modern, li reportà la
malfiança dels sectors eclesiàstics més intransigents, però el
papa Lleó XIII va crear-lo cardenal en 1879. Pau VI i altres
teòlegs el consideraren «pare invisible» del concili Vaticà II.
Dins la seva obra literària destaca la seva autobiografia,
Apologia pro vita sua.
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