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Papa Francisc “de la capătul lumii”
Primul sud-american şi
totodată primul iezuit care
ocupă Sfântul Scaun, Jorge
Bergoglio,
devenit
Papa
Francisc, este deja, la doar câteva
săptămâni de la alegerea sa (pe
13 martie), o figură extrem de
populară.
Modestia care
cucereşte inimile

În urmă cu opt ani, când
conclavul l-a votat pe Papa
Benedict al XVI-lea, cardinalul
argentinian Jorge Mario Bergoglio
s-a clasat al doilea. Anul acesta,
numele lui nu a fost vehiculat
printre favoriţi. Şi totuşi, cardinalii
au ales un papă „de la capătul lumii”,
al cărui Pontificat a debutat sub
semnul surprizei şi al premierelor.
Alegându-şi numele Francisc, după
cel al Sfântului Francisc de Assisi,
simbol al ascetismului şi cel care în
secolul al XIII-lea întemeia Ordinul
Franciscanilor, noul Papă şi-a
exprimat dintru început preferinţa
pentru „o Biserică săracă pentru
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săraci”. Cel care a circulat ani de zile
prin Buenos Aires cu autobuzul, a
locuit într-un apartament simplu
şi şi-a gătit singur, iar când a fost
numit cardinal, în 2001, le-a cerut
compatrioţilor să nu meargă la
Roma pentru a-l
sărbători, ci să
dăruiască

amărâţilor banii pe care i-ar fi cheltuit
în călătorie, nu renunţă nici acum la
stilul de viaţă auster. În prima zi ca
Papă şi-a plătit nota la hotelul unde
a stat în perioada conclavului şi a
refuzat transportul cu o maşină
de lux şi cu gărzi de
corp. A mers
pe jos la

o şcoală din apropiere şi a dialogat
cu credincioşii care îl opreau pe
stradă. În acelaşi spirit de umilinţă,
Papa Francisc a ascultat jurământul
cardinalilor în picioare, şi nu aşezat
în scaunul papal. El a refuzat şi să
poarte tradiţionalii şi luxoşii pantofi
roşii marca Prada, păstrându-i
pe cei negri obişnuiţi, dar şi să se
afişeze cu crucifixul din aur masiv,
rămânând cu unul din fier agintat.
De asemenea, inelul Pescarului,
pe care Papa Francisc a ales să-l
poarte, este confecționat doar din
argint placat cu aur. Papa nu a vrut
nici să locuiască în cele mai bune
camere din Palatul Apostolic,
reşedinţa şefilor Bisericii Catolice,
şi să stea pe tronul papal, preferând
în schimb o cameră modestă şi un
scaun obişnuit. Şi înainte de a rosti
prima sa rugăciune Angelus, în faţa
a peste 100 de mii de oameni, Papa
Francisc a mers printre enoriaşi,
iar la predică a vorbit liber, nu a
citit. Suveranul Pontif a amintit
de soarta celor săraci și a făcut
apel la milă pentru cei încercați de

