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La 11 ianuarie 2018 a avut loc conferința „Declarația Drepturilor Omului:
contribuția lui Jacques Maritain la modelarea conceptului de cooperare în-
tr-o lume divizată“, susținută de prof. Michael Torre de la Universitatea San
Francisco din S.U.A.

Prof. Marco Boleo, președinte MCL Abruzzo e Molise, din Italia, a vorbit
despre „Doctrina socială a Bisericii și economia socială de piață“ în cadrul
unei conferințe susținute pe 1 martie 2018.

La 22 martie 2018, prof. Vittorio Possenti, de la Universitatea din Vene-
ția,  Italia,  a  susținut  conferința  „Discernământul  cu  privire  la  drepturile
umane, 70 de ani după «Declarația drepturilor omului»“.

La 18 aprilie 2018, a avut loc sesiunea de comunicări științifice a studen-
ților cu tema „Tinerii și viitorul lor în România“.

În 19 aprilie 2018, Piergiorgio Sciacqua, președinte MCL, Italia, a ținut
conferința intitulată „Provocarea educației și a muncii în Europa, astăzi“.

La data de 3 mai 2018, Shigekazu Yanagimachi a susținut o conferință in-
titulată „Audiența la Împăratul Japoniei a Fericitului Vladimir Ghika reflec-
tată în documente de cancelarie imperială“.

În zilele de 3-4 mai 2018, s-a desfășurat acțiunea „Zilele Porților Deschi-
se“, în cadrul căreia a putut fi vizitată clădirea facultății de către viitorii po-
tențiali studenți. De asemenea, s-au mai organizat dialoguri pe teme sociale,
precum și dialoguri cu elevi și profesori de la liceele catolice din București.

La 9 mai 2018, s-a desfășurat simpozionul „Enciclica Humanae vitae la 50
de ani de la publicare“. La acest simpozion au participat: Oana Goția de la In-
stitutul Pontifical Ioan Paul al II-lea, din Roma, cu comunicarea „Iubirea uma-
nă în perspectiva Teologiei trupului a lui Ioan Paul al II-lea“; Andreea Popescu,
jurist specialist în bioetică și drepturile omului, Strasbourg, care a vorbit despre
„Mentalitatea  contraceptivă  și  drepturile  omului“;  Anca  Cernea,  medic,
AMCB, cu comunicarea „De la marxism-leninism la ideologia gender“; Alin
Vara, publicist, a vorbit despre „Profețiile unui papă“, iar Monica Râpeanu des-
pre „Enciclica Humanae vitae și Noua Evanghelizare“, în timp ce Florin Arde-
lean a prezentat tema „De la Casti connubii la Familiaris consortio, calea Bise-
ricii pentru cuplurile familiale“.

În zilele de 11-12 mai 2018 s-a desfășurat conferința anuală a Societății In-
ternaționale Toma de Aquino, tema conferinței fiind „Memorie și identitate“. În
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cadrul conferinței au susținut comunicări printre alții: Wilhelm Dancă (Univer-
sitatea din București), „Metamorfozele memoriei la Mons. Vladimir Ghika“;
Mihai Maci (Universitatea din Oradea), „Les distorsions de la mémoire“; Ema-
nuel Grosu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași), „The Beginnings of
Hagiography.  Vita Antonii  and  Vita Martini: Models  of Sainthood derived
from the New Testament“; Marius Silveșan (Institutul Teologic Baptist din Bu-
curești), „J. H. Rushbrooke, un apărător al libertății religioase din România în
perioada  interbelică“;  Ioan  Dura  (Universitatea  „Ovidius“  din  Constanța),
„Structura relațională dintre identitate și alteritate. O perspectivă teologică“.

În data de 17 mai 2018, a avut loc conferința „Fericitul Anton Durcovici,
episcop martir. 130 de ani de la naștere și 70 de ani de la consacrarea epi-
scopală“ susținută de Wilhelm Dancă, membru al Academiei Române.

Pe 18 octombrie 2018, a avut loc simpozionul național cu tema „România
100. Contribuții catolice la realizarea Marii Uniri“. În cadrul simpozionului
a fost difuzat filmul documentar „Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucu-
rești în anii Primului Război Mondial“. Au fost susținute următoarele comu-
nicări: „Contribuția credincioșilor din dieceza de Iași la reîntregirea Româ-
niei  Mari“, de către  Fabian Doboș (Universitatea „Al. I.  Cuza“ din Iași);
„Arhiepiscopul Raymund Netzhammer și România în anii războiului de în-
tregire“,  de  către  Mihai  Dorin  (Universitatea  Tehnică  „Gh.  Asachi“  din
Iași); „Implicarea lui Vladimir Ghika în evenimentele care au dus la Marea
Unire din 1918“, de către Luc Verly și Emanuel Cosmovici; „Participarea
Episcopului Iuliu Hossu la Marea Unire reflectată în dosarele C.N.S.A.S.“,
de către Carmen Elena Potra (Universitatea București); „Trecerea catolicilor
din Basarabia sub jurisdicția diecezei de Iași — consecință a Marii Uniri“,
de către Petru Ciobanu; „Decembrie 1918: Ioan Parfenie — un preot militar
pe urmele lui Mihai Viteazul“, de către Ivan Radu.

La 22 noiembrie 2018 s-a desfășurat conferința „Tinerii și Binele comun“, la
care  au  participat:  Mons.  Franjo  Topić  (Sarajevo,  Bosnia  și  Herțegovina),
„Cum să educăm tinerele generații în spiritul binelui comun?“; Alexandru Ius-
tin Emanuel, „Indiferentismul, rezultat al trăirii la periferia vieții“; Ciprian P.
Bradu, „Inculturarea binelui comun în lumea tinerilor“.
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La  28  martie  2019  a  avut  loc  conferința  cu  tema  „Cine  este  Papa
Francisc?“ susținută de către Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, responsabil cu
mass-media în Comisia națională de pregătire a vizitei Papei Francisc în Ro-
mânia, din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România.

În zilele de 9–10 aprilie 2019 s-a desfășurat acțiunea „Zilele Porților Des-
chise“, în cadrul căreia a putut fi vizitată clădirea facultății de către viitorii
potențiali studenți. De asemenea, s-au mai organizat dialoguri educaționale
pe teme sociale.

La data de 9 mai 2019, Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, responsabil cu mass-
media în Comisia națională de pregătire a vizitei Papei Francisc în România,
din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România, a susținut confe-
rința „Europa Papei Francisc“.

Luni, 13 mai 2019, Prof. Francis X. Clooney, S.J., Universitatea din Har-
vard, SUA, a susținut conferința „Teologia comparată a religiilor ca răspuns
creștin la pluralismul religios“. 

Joi, 17 octombrie 2019, Operele Misionare Pontificale din România în co-
laborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din Bu-
curești  au  organizat  simpozionul  „Biserica  în  slujba  misiunii“.  În  cadrul
simpozionului au fost abordate următoarele tematici: operele misionare pon-
tificale, luna misionară extraordinară, teologia misionară, implicarea laicilor
în activitatea misionară a Bisericii.
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