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Nr. 648/2013. 

HABEMUS PAPAM FRANCISCUM 

 

Szent Péter apostol örökébe lépő Szentatyánkat – mint 2000 évvel ezelőtt a 

Genezáreti tó partján kiválasztott apostolfejedelmet – Krisztus megkérdezte: 

„szeretsz-e engem? (Jn 21, 15) A mindenkori Péter most is, immár 266. 

alkalommal, 2013-ban sem mondhatott mást, mint amit Szent Péter mondott az 

őt kérdező Krisztusnak: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek 

téged” (Jn 21, 17). Majd Krisztus folytatta: „Legeltesd bárányaimat (...) 

legeltesd juhaimat”, mert „neked adom a mennyország kulcsait, amit megkötsz a 

földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a 

mennyben is” (Mt 16, 19). 

 

Ezzel kezdődött meg újonnan megválasztott Szentatyánknak, Ferenc pápának 

„péteri” szolgálata, a világegyház kormányzása, amelyről a búcsúzó XVI. 

Benedek pápa, február 27-én az utolsó általános kihallgatás alkalmával a 

következőket mondta: „Mindig tudtam, hogy az Úr ott van a hajón, és mindig 

tudtam, hogy az Egyház hajója nem az enyém, nem is a miénk, hanem az övé. S 

az Úr nem hagyja, hogy elsüllyedjen; ő az, aki irányítja az általa választott 

embereken keresztül, hiszen így akarta.” Hittel és meggyőződéssel valljuk, hogy 

ez most is így történt. Nem véletlen folytán, nem emberi számításokból 

kifolyólag, hanem Isten akaratából, a Szentlélek irányításával lett ő mindnyájunk 

atyja. Érte imádkoztunk már a konklávé előkészítésekor és a választások ideje 

alatt, most pedig még nagyobb bizalommal fordulunk Isten felé, aki az új 

pápában is szeretetének jelét mutatja az egész világon elterjedt Egyháznak.  

 

Ferenc pápa a dél-amerikai Argentinában született 1936. december 17-én 

egyszerű család gyermekeként. Vegyészmérnöknek készült, de huszonkét 

évesen belépett a Jezsuita Rendbe. Filozófiai és teológiai tanulmányai befejezése 

után 1969-ben szentelték pappá. A kiváló szervezési adottságokkal rendelkező 

Jorge Mario Bergoglio 1973-tól provinciálisként vezette a argentin jezsuita 

rendet. 1992-ben püspökké szentelték, majd 1998-ban Buenos Aires érseke lett. 
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Boldog II. János Pál pápa 2001-ben bíborosi rangra emelte, 2005. óta pedig az 

Argentin Püspöki Konferencia elnöki tisztségét töltötte be. Bergoglio a 

válságokkal küzdő Argentinában főleg szociális érzékével vált közkedveltté és 

elismertté, megnyerő egyszerűsége és szerénysége révén egyházmegyéjének 

hiteles pásztoraként ismerhette meg őt a világ.  

 

Szentatyánk köszöntésére a római Szent Péter téren összegyült hatalmas tömeg 

meglepetéssel, de ujjongással fogadta a messzi távolról érkezett pápát. Egyszerű 

megjelenése és választott neve sokak számára a remény kifejezői: ahogyan eddig 

is, Isten továbbra is közel áll népéhez. Mi is ilyen reménnyel és ragaszkodással 

köszöntjük Szentatyánkat és fogadjuk be őt már most imádságos szeretetünkbe. 

Nolai Szent Paulinus egyik levelének részlete segítsen bennünket köszönetünk 

és bizalmunk kifejezésében: „Hálát adunk Urunknak és dicsőítjük őt, hiszen az 

egész földkerekségen az ő szeretete munkálkodik övéiben a Szentlélek által, akit 

minden emberre kiárasztott. Az ő mindent betöltő ereje boldogítja országát, 

amelyben népének fejedelmei között (Zsolt 113, 8) méltán tett meg téged 

vezetővé az Apostoli Székben. Ugyanakkor minket is felemelt és felsegített, és 

úgy rendelte, hogy hozzád tartozzunk. De még jobban hálát adunk Urunknak 

azért az ajándékért, hogy testvérként helyezett bennünket szíved szeretetébe, és 

így bizton számíthatunk páratlan nagy szeretetedre. Mindezen jóságos ajándék 

arra késztet minket, hogy hűségesen és nagyon szeressünk téged.” (Nolai Szent 

Paulinus Püspök, Epist. 3 ad Alypium, 1.5.6Csel 29, 13-14.17-18). 

 

Isten adjon Szentatyánknak, Ferenc pápának gyümölcsöző, áldásos szolgálatot 

Isten dícsőségére, Egyházunk javára és az emberek üdvösségére. Ad multos 

annos!  

 

* * * 

 

Nr. 649/2013. 

FERENC PÁPA BEIKTATÁSA  

 

Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztását követően „péteri” szolgálatának 

ünnepélyes megkezdésére Rómában kerül sor 2013. március 19-én, Szent 

József ünnepén, a helyi idő szerint 9.30-kor kezdődő szentmisével.  

 

Mivel az esemény ünnepnapra esik, a hívek könyörgésében emlékezzünk meg a 

Szentatyáról, a szentmise végén pedig énekeljük el a Te Deumot és a pápai 

himnuszt. A római szentmise megkezdésekor, itteni idő szerint 10.30-kor 

egyházmegyénk minden templomában tíz percig szóljanak a harangok.  
 

Nagyvárad, 2013. március 14-én. 
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