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Bevezetés
A mai  evangéliumban  a  házas-

ságtörő asszonnyal kapcsolatos történe-
tet olvassuk fel. Nehéz lenne kimerítő-
en megmagyarázni,  miért  szeretünk az 
ügyészi vagy bírói székben ülni. Vádas-
kodni, ítélkezni embertársaink felett, fi-
gyelmen kívül  hagyva a  védőbeszéde-
ket.  Különösen  előszeretettel  szólunk 
meg másokat és szívesen dobjuk mások 
jóhírére a rágalom piszkos hálóját. A lé-
lekbúvárok  bizonyára  tudnának  némi 
felvilágosítást nyújtani e jelenség indo-
kolására, de ez mit sem változtat a té-
nyeken. Annyi biztos, Jézus egész földi 
életében tartózkodott a „jogerős” ítéle-
tektől, ezt tette a házasságtörő asszony 
esetében is. És mi? Tartózkodunk-e má-
sok megítélésétől?  Tartsunk  lelkiisme-
ret-vizsgálatot.

Kirié litánia
Jézus Krisztus, téged elküldött az 

Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szí-
vűeket. Uram, irgalmazz!

Jézus  Krisztus,  te  eljöttél,  hogy 
magadhoz  hívd  a  bűnösöket.  Krisztus 
kegyelmezz!

Jézus Krisztus, te az Atya jobb-
ján ülsz, hogy közbenjárj értünk. Uram 
irgalmazz!

Evangélium után
Ferenc Pápa

Bíborosunk  körleveléből  és  in-
nen-onnan szeretnék mondani pár mon-
datot  Új  Szentatyánk,  Ferenc  Pápánk-
ról.

A Bíborosok  Kollégiuma  2013. 
március 13-án megválasztotta XVI. BE-
NEDEK pápa  utódát  JORGE MARIO 
BERGOGLIO bíboros,  Buenos Aires-i 
érsek  személyében,  aki  megválasztása 

alkalmával a FERENC nevet vette fel, 
Assisi  Szent  Ferenc  tiszteletére,  mivel 
fontosnak tartja  a  lényegre  törő  vallá-
sosságot,  a  Krisztusban  megélt  sze-
génységet, a s Szent Ferenci egyszerű-
séget.

Új Szentatyánk 1936.  december 
17-én született Buenos Airesben ötgye-
rekes olasz emigráns családban. Diplo-
mát szerzett vegyésztechnikusként. Ez-
után – papi hivatását követve – a Villa 
Devoto-i  szemináriumba  lépett.  1958. 
március  11-én  lett  novícius  a  jezsuita 
rendben. 1997-ben Buenos Aires koad-
jutor érsekévé nevezték ki, majd 1998-
ban, Antonio Quarracino bíboros halá-
lakor,  az  argentin  főváros  érseke  lett. 
2001-ben kreálta bíborossá II. János Pál 
pápa.  Három  vatikáni  kongregációnak 
is tagja, 2005 óta az Argentin Püspöki 
Konferencia elnöke.

A Szentatya  első  szavaiból  egy 
párat.

„Testvéreim, jó estét!
Tudjátok, hogy a konklávé köte-

lessége,  hogy  püspököt  adjon  Rómá-
nak. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a 
világ másik végére mentek el érte, de 
itt  vagyunk.  Köszönöm  a  fogadta-
tást.  A római  egyházmegyei  közös-
ségnek  megvan  a  püspöke:  köszö-
nöm!”

Majd együtt imádkozott a több 
százezres tömeggel.

És  Ferenc  pápa  első  Urbi  et 
Orbi áldását  adott minden jelenlévő 
hívőre, majd így búcsúzott tőlük:

„Testvérek,  elköszönök.  Na-
gyon  köszönöm,  ahogy  fogadtatok. 
Imádkozzatok  értem,  és  hamarosan 
újra  találkozunk!  Holnap  a  Szűz-
anyához szeretnék menni,  imádkoz-
ni, hogy oltalmazza Róma egész vá-
rosát. Jó éjszakát és jó pihenést!”



Milyen az új pápa?
Téved,  aki  gyengeségnek  ér-

telmezi  az  új  pápa  szelídségét  – 
hangsúlyozzák a Pápa személyiségét 
értelmezők.

2002-ben,  az  argentin  gazda-
ság  összeomlásakor  Jorge  Mario 
Bergoglio bíboros kemény szavakkal 
leplezte le az igazságot: az általáno-
san  eluralkodott  korrupció  veszé-
lyezteti a nemzet egységét.

2002-ben  Argentínában  tö-
meg-tüntetések zajlottak az utcákon, 
tereken, a rendfenntartó erők agresz-
szívan közbeléptek. Buenos Aires ér-
seke  saját  szemével  látta  akkor  az 
eseményeket  az ablakból,  és  rögtön 
felhívta  telefonon De La Rua elnö-
köt,  és  kérte,  hogy  vessen  véget  a 
rendőri erőszaknak.

Nem habozott. Ám célja még-
sem a hangos szembenállás volt, ha-
nem a csendes tiltakozás. Meghallot-
ta  a  szenvedők  csendes  sírását,  és 
nem szorítkozott csupán a szép sza-
vakra. Az egyházmegyei Caritas se-
gítségével  azonnal  megszervezte  a 
szegények  konyháját,  segélyeket 
osztott,  és  mindenütt  ott  volt,  ahol 
szükség  volt  az  Egyház  anyai,  vi-
gasztaló szavára.

Felemelte hangját, hogy védje 
a népet,  amelyet a „spekulatív  gaz-
daság perverz és névtelen mechaniz-
musai nyomorítanak meg”.

Így  fogalmazható  meg  az  új 
pápa lelkipásztori hozzáállása: „hatá-
rozottan a szegények és a kirekesz-
tettek mellett áll, kritikus a hatalom-
mal szemben, de idegen tőle minden 
ideológiai  állásfoglalás,  amely  osz-
tályharccá redukálná a kereszténysé-
get.” Határozottan elhatárolódik a ré-

gi latin-amerikai felszabadítás teoló-
giájától,  ugyanakkor  nem  enged, 
amikor a leggyengébbek emberi jo-
gainak, társadalmi és gazdasági érde-
keinek védelméről van szó.

Józan mértékletesség és lendü-
letes határozottság jellemzi az új pá-
pát.  Ő  az  első  jezsuita  Szent  Péter 
székében.

A szegények iránti aggodalom 
mellett  mindig  fontos  volt  neki  a 
neve-lés.  Érseki  széke  elfoglalása 
után  Buenos  Airesben  azonnal  el-
döntötte, hogy létrehoz egy nevelés-
sel  foglalkozó püspöki vikariátust  a 
fiatalok képzésére.

Így nyilatkozott: „Korunk tra-
gédiája, hogy a kamaszok egy olyan 
világban élnek, amely nem lépett túl 
a saját kamasz-korán. A fiatalok egy 
olyan  társadalomban  nőnek  fel, 
amely nem vár el tőlük semmit, nem 
neveli őket áldozathozatalra és mun-
kára, nem tudja már, mit jelent a dol-
gok szépsége és igazsága. Ezért a ka-
maszok megvetik a múltat és félnek 
a jövőtől. Az Egyház feladata, hogy 
újra megnyissa előttük a remény ös-
vényeit.”

Amikor 2001 februárjában bí-
borosi rangra emelték, nem akart új 
stólát vásárolni, átszabatta elődje ru-
hadarab-ját.  A szabó  viccelődött  is 
vele: „Hát,  nem épp az Ön mérete, 
de ez van.”

Amikor argentin hívei el akar-
tak utazni a székfoglalási szer-tartás-
ra, azt kérte tőlük, hogy maradjanak 
otthon és osszák szét a pénzt a sze-
gények között. 

Fontos  lépése  volt,  amikor 
2009-ben az argentin fővárosban lét-
rehozta a barakkvárosok pasztoráció-



jának  püspöki  bizottságát.  Sürgető 
szükségszerűségnek érezte,  hogy az 
Egyház  eljusson  az  Istentől  távoli 
emberekhez, és ebből fakadóan nem 
feledkezhetett  meg azokról,  akik az 
utolsók voltak Buenos Airesben.

Ő maga is 60 négyzetméteres 
apartmanban lakott. Maga főzött ma-
gára.  Tömegközlekedési  eszközök-
kel közlekedett. 

Arra buzdította az argentin tár-
sadalmat,  hogy  küzdjön  a  főbűnök 
ellen, és mindig óvta a szekularizáci-
ótól, amely képes eltorzítani az Egy-
ház arcát. 

A jelek szerint az új pápa min-
den bizonnyal óvja majd egész nyá-
ját, szeretett Egyházát a lelki elvilá-
giasodástól. 

A  spanyol  konzervatív  ABC 
újság már Ferenc pápa megválasztá-
sa  másnapján  bőséges  összeállítást 
közölt a róla szóló anekdotákról, ér-
dekességekről.

Például,  ha felhívja paptársait 
telefonon,  érseki  tisztsége  ellenére 
mindig így mutatkozik be: „Üdvöz-
löm, Bergoglio vagyok”.

Hívei gyakran látták az érseket 
elnyűtt cipőben járni.

2004 decemberében 193 fiatal 
vesztette életét, amikor tűz ütött ki a 
Cromañón diszkóban, rögtön elkezd-
te  végigjárni  a  kórházakat,  hogy 
megvigasztalja a sérülteket és az ál-
dozatok hozzátartozóit.

Nagycsütörtökön hosszú évek 
óta  megmossa  betegek,  AIDS-esek, 
koldusok vagy elítéltek lábát.

Nagyon szereti a focit és a fő-
városi San Lorenzo de Almagro ne-
gyed piros-kék mezben játszó csapa-
tának számozott szurkolója.

A híres  bíborvörös  vállgallér 
nélkül,  és  azzal  a  nagyon  egyszerű 
kereszttel, amely megegyezett a ko-
rábban  püspökként  viselttel,  jelent 
meg, mint új pápa az erkélyen.

Végül  még  egy  utolsó  apró-
ságra hívta fel az újságírók figyelmét 
a szentszéki szóvivő. Az Urbi et Orbi 
áldást követően a Szent Márta Házba 
való visszatéréshez előkészítették az 
SCV 1, vagyis a Szentatya járművét. 
Ehelyett azonban a többi bíborossal 
együtt  kisbusszal  kívánt  visszatérni 
vatikáni  szálláshelyére,  tehát  úgy 
akart visszamenni, ahogy az Apostoli 
Palotába ment, a többiekkel. 

Az ünnepi vacsora végén csak 
néhány köszönő szót mondott Ferenc 
pápa:  „Isten  bocsásson  meg  nektek 
azért,  amit  tettetek!”  (Ezzel  egyéb-
ként I. János Pál pápa szavait idézte.

Eviva Papa Francesco!
Éljen Ferenc Szentatyánk!
Ámen

F. F


