
Ferenc pápa 80
A közelmúltban töltötte be Ferenc pápa a 80. életévét. Amióta meg-
kezdte péteri szolgálatát, alig múlik el hét, hogy egy-egy gesztusával,
kijelentésével, intézkedésével meg ne lepné a világot. Népszerűsége
hívők és nem-hívők között folyamatosan növekszik. Ugyanakkor
egyre többen bírálják is — egyes hívek, sőt papok is kifogásolják
egyik-másik gesztusát, de még egyházi vezetők között is akadtak,
akik nyíltan elhatárolódtak némelyik kijelentésétől.

A „meglepetések pápája” — pedig szilárdan benne áll az egyház
kétezer éves hagyományában. Sokak ámulatára, némelyek botrán-
kozására radikálisan szakított számos olyan szokással, amely az év-
századok során szinte érinthetetlen magasságba emelte a minden-
kori pápa személyét. Ő továbbra is az egyszerű emberek életét éli,
ahogy már érsekként is tette Buenos Airesben: a gyönyörű pápai
palotát csak fogadásokra használja, maga pedig a vatikáni ven-
dégházban lakik, ahol együtt misézik, együtt étkezik meghívott
vendégekkel vagy az éppen arra járókkal. Hosszan lehetne sorolni
azokat a kisebb-nagyobb újdonságokat, amelyek sokak szemében
növelik a pápa tekintélyét, másokban viszont ellenérzést keltenek.

Annak idején XXIII. János pápa is számos meglepetést okozott
életvitelével, leginkább azonban avval, hogy meghirdette a II. Vati-
káni zsinatot, amely mérföldkővé vált az egyház életében. Ferenc
pápa a zsinat által megálmodott egyházat akarja tovább építeni, a
„folytonosság és reform” szellemében. Az egyház megújításának
nagy ívű programját Evangelii gaudium című apostoli buzdításában
vázolta fel. A struktúrák modernizálását önmagában kevésnek tartja,
bár itt is fontos változtatásokat indított el: az egyház decentralizálá-
sára törekszik a kollegialitás és a szubszidiaritás jegyében. Emellett
azonban személyes megtérésre szólítja fel az egyház minden tagját,
beleértve a püspököket, sőt magát a pápaságot is. „Ki kell lépnünk
az önelégültségből, az elkényelmesedésből, az önfenntartásra be-
rendezkedett szokásainkból.” Missziós lelkületű, önfeláldozó, „nyáj-
szagú” lelkipásztorokra van szükség. Pápai dokumentumokban
szokatlan ez a közvetlen stílus, az efféle erős kifejezések: „Az egyház
nem vámhivatal, hanem atyai ház”. „A gyóntatószék nem lehet kín-
zókamra, csakis az Úr irgalmasságának helye.”

Ferenc legfőbb célkitűzése: „A szegényeket szolgáló szegény
egyház” építése. Szót emel az ínséget szenvedőkért, a menekülte-
kért, az élet peremére szorultakért, de még a bűnösökért, a bukdá-
csoló gyengékért is, mindazokért, akik bármilyen — anyagi, társa-
dalmi, erkölcsi — nyomorúságban élnek. Az Evangélium örömhíre
Isten atyai irgalmassága. Ennek elszánt prófétája Ferenc pápa, re-
méljük, hangja még sokáig hallatszani fog.
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