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soartă.”Dumnezeu nu oboseşte
niciodată să ne ierte, noi suntem
cei care nu ne obosim să îi cerem
iertare (...).Un pic de milă schimbă
lumea, face lumea mai puţin rece
şi mai dreaptă”, a adăugat Papa. El
le-a cerut cu însufleţire jurnaliştilor
acreditaţi la Vatican, cu care a avut
o întâlnire fără precedent, să vadă
Biserica cu virtuţile şi greşelile sale,
pentru că este o instituţie spirituală,
nu politică.

O biografie interesantă

Jorge Mario Bergoglio s-a
născut la 17 decembrie 1936, în
Argentina, fiind unul dintre cei
cinci copii ai unei familii modeste.
Tatăl, imigrant italian, lucra la
căile ferate. Jorge a urmat şcoala
publică şi şi-a încheiat studiile cu
o diplomă de tehnician în chimie.
Şi-a dat apoi licenţa în filozofie şi a
predat literatură şi psihologie la un
colegiu creştin din Buenos Aires.
La 22 de ani s-a alăturat Societăţii
lui Isus (Ordinul Iezuiţilor). A făcut
apoi un doctorat în Germania.
La 13 decembrie 1969 a fost
hirotonit preot, apoi a urcat treptat
în ierarhia bisericească. În 1992
a devenit episcop de Buenos
Aires, iar în 1998, arhiepiscop. În
2001, Papa Ioan Paul al II-lea l-a
numit cardinal. S-a implicat foarte
mult în ajutorarea celor nevoiaşi
sau suferinzi. Lumea întreagă îşi
aminteşte momentul în care a spălat
şi a sărutat picioarele a 12 pacienţi
bolnavi de SIDA. Iar în Joia Mare
dinaintea Paştelui, în 2005, a făcut
acelaşi lucru la maternitatea din
Buenos Aires. Cititor pasionat al
lui Jose Luis Borges şi Dostoievski,
amator de operă şi suporter al
clubului de fotbal Buenos Aires
San Lorenzo, fondat de un preot,
Papa Francisc are un singur
plămân funcţional, după o infecţie
suferită în adolescenţă. Medicii
spun că acest lucru nu îi afectează
activitatea, doar că nu poate face
exerciţii fizice dificile. În ciuda
popularităţii sale, noul Suveran
Pontif nu este lipsit de contestări.
A fost acuzat că şi-a desfăşurat cea
mai spectaculoasă parte a carierei în
plină dictatură militară şi că a închis
ochii la crimele juntei, când 30.000
de oameni au fost răpiţi, torturaţi
şi ucişi. El a refuzat de două ori să
depună mărturie în justiţie privind
rolul său în fruntea Ordinului

Papa alb, Francisc, şi Papa
negru, Nicolas Adolfo

Papa Francisc în vizită la predecesorul
său, Papa Emerit Benedict

de a boteza copii ai mamelor
singure. Francisc este şi primul
papă provenit din Ordinul iezuiţilor
(Societatea lui Iisus), înfiinţat în
1534 de Ignaţiu de Loyola, devenit
ulterior sfânt. Pe lângă cele trei
voturi (promisiuni) călugăreşti
obişnuite (ascultare, castitate,
sărăcie), iezuiţii au introdus un al
patrulea: ascultarea necondiţionată
faţă de papă. Iezuiţii au jucat un rol
cheie în istoria bisericii. Timp de
secole, ei au servit ca misionari,
au fost intelectuali de marcă şi au
fondat cele mai prestigioase şcoli
şi universităţi. Relaţiile cu Sfântul
Scaun au alternat între amiabile şi
tensionate, în special atunci când
ordinul a fost desfiinţat (1773).
Ordinul nu a fost scutit nici de
acuzaţia că ar conduce sau ar urmări
să conducă lumea din umbră,
că îl venerează pe Lucifer şi că ar
urmări reconstruirea Templului
lui Solomon din Ierusalim. Tot
odată, teoriile conspiraţiei spun că
Superiorul-general al iezuiţilor, spa
niolul Nicolas Adolfo (aşa-numitul
“Papă negru”, dat fiind că, în secolele
XVI-XVII, iezuiţii erau porecliţi
„mantalele negre“, după veşmintele
purtate), dă ordine actualului Papă.
O referire nefastă la un „papă negru”
face şi profeţia lui Malachie, care
susţine că al 266-lea Suveran Pontif
va aduce sfârşitul Romei.
Mădălina Firănescu

Iezuit din 1973 până în 1979,
făcând-o abia în 2010. Adepţii săi
resping acuzaţiile şi spun că, de fapt,
Bergoglio a ajutat multă lume în
perioada dictaturii.

Iezuiţii şi influenţa lor

Papa Francisc, al 266-lea pontif
din istoria Bisericii Romano
Catolice, este chemat s-o conducă
în vremuri tulburi şi să-i refacă
imaginea afectată de numeroasele
scandaluri. Recunoscut pentru
viziunile conservatoare în ceea ce
priveşte avortul şi homosexualitatea,
Francisc crede totuşi că folosirea
prezervativelor poate fi permisă
în scopul prevenirii îmbolnăvirii.
De asemenea, a criticat în repetate
rânduri refuzul anumitor preoţi
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