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állított titkára néhány héttel azután, hogy Ferenc pápa 
nyilvánosságra hozta 196 oldalas programját, úgy vélte, 
a Vatikánban még nem tudják, tulajdonképpen mit akar 
ez a pápa. Ferenc előbb teológiai írásokat tegyen le az 
asztalra. 

A magasabb méltóságok ellen-
ségességéhez társul a római kúria 
alacsonyabb köreinek rosszkedve. 
Világos, hogy Ferenc itt is átalakí-
tásokat indított el: Az évszázados, 
hatalomittas és központosító uralmi 
bürokráciának végre a helyi egyhá-
zak modern szolgáltatójává kell 
válnia. Ez nagy elbizonytalanodást 
okoz az érintettek körében. A pápa 
az evangélium szellemében véget 
akar vetni a vatikáni irodai papok 
kicsinyes karrierjének, monsigno-
révá vagy Őszentsége káplánjává 
emelkedésének. Azok a püspökök, 
akik a hagyomány megszállottjai – 
például a visszavonulásra kénysze-
rített limburgi püspök, Franz-Peter 
Tebartz-van Elst – szívesen deko-
rálták ilyen címekkel a behódoló 
papokat. A kúria legtöbb munkatár-
sa rásadásul szélsőségesen konzer-
vatív, mert Wojtyla és Ratzinger 
pápa 1978 óta nagy számban vitte 
be a kúriába az olyan hagyomány-
őrző mozgalmak tagjait, mint a 
Krisztus légionáriusai, Jézus és 
Mária szolgái vagy az Opus Dei. 

Ellenfelek Latin- 
Amerikában 

Buenos Aires érsekeként Jorge 
Bergoglio az Argentin Püspöki 
Konferencia felvilágosult kisebbsé-
gének vezére volt. Ez a püspöki kar 
1960 óta a leginkább jobbos egyhá-
zi vezetésnek számított egész Ame-
rikában. Mivel Benedek pápa idején 
már csak jobboldaliakat neveztek ki 
püspökké Argentínában, Bergoglio 
kijött a sodrából. A belső egyházi 
harcokban járatos érseknek sikerült 
egy okos, haladó egyházjogászt 
elhelyeznie a római Püspöki Kong-
regációban, így Róma ezután már 
viszonylag felvilágosult püspököket 
nevezett ki Argentínában. 

Manapság Argentínában Ber-
goglio régi ellensége, Hector Aguer 
La Plata-i érsek körül tömörülnek a 
konzervatívok, és Ferenc pápa ál-
ma, a „szegény egyház a szegénye-
kért” csupán egy kisebbségnek 
szívügye, ahogyan többnyire az egész világegyház- 
ban is. 

Az amerikai püspökök konzervatív ideológusai nyíl-
tan támadják Ferenc pápát, így például Lima Opus Dei-

érseke, Juan Luis Cipriani, Paraguayban az Opus Dei-
püspök Rogelio Livieres vagy az USA szélsőjobbos 
bíborosa, Raymond Burke: Ferenc 2013-ban eltávolítot-
ta őt a nagy hatalmú Püspöki Kongregáció vezetői taná-

csából, és a liberális amerikai bíbo-
rost, Donald Wuerlt nevezte ki he-
lyette. 

Ellenfelek a helyi egy- 
házak püspökei körében 
Jóllehet Ferenc pápa, ahogyan 

már elődje is, arra kötelezte a püs-
pököket, hogy számoljanak be a 
papi személyek által elkövetett sze-
xuális visszaélések elleni eljárásuk-
ról, számos nyugat-afrikai püspöki 
kar vonakodik benyújtani ezt a be-
számolót. A lengyel püspökök is 
meghiúsítják a pápa szándékát: tu-
datták Rómával, hogy Lengyelor-
szág hősi egyházában nem téma a 
pedofília. 

Ferenc ismételten hangsúlyozza, 
hogy egyháza átmeneti szakaszban 
van. S az ilyen korokhoz különösen 
sok ellenkezés, sőt ellenségesség 
fűződik. „A világ végéről” jött pá-
pának még meg kell vívnia néhány 
kemény ütközetet. 

Thomas Seiterich 
Forrás: Publik-Forum, 2014/15 

Helyreigazítás 
A Publik-Forum 2014/17. szá-

mában az alábbi közlemény jelent 
meg: 

A Publik-Forum 2014. augusztus 
28-i számában Ferenc pápa és ellen-
felei címmel jelent meg egy cikk, 
amely engem is említ. Az írás azt 
állítja, hogy én azt nyilatkoztam: 
Ferenc pápa népszerűséghajhászó 
„Copacabana-teológiát” művel, és 
ellentétben elődjével, XVI. Bene-
dekkel, naiv, könnyűsúlyú teológus. 
Továbbá azt, hogy én felpanaszol-
tam: Ferenc a maga öntudatos dél-
amerikai eljárásával elvilágiasítja, és 
ezzel megszentségteleníti a pápa 
„szent” hivatalát: lerombolja a pápa-
ság vallási tiszteletét azzal, hogy 
olykor önmagát is megkérdőjelezve, 
sőt hanyag fesztelenséggel gyako-
rolja a pápaságot. Ezzel kapcsolat-
ban leszögezem: Nem tettem ilyen 
kijelentéseket. 

Róma, 2014. augusztus 20. 

Prof. Dr. Walter Brandmüller 
bíboros 

A hesseni tartományi médiatörvény értelmében a 
Publik-Forum köteles megjelentetni a helyreigazítást – 
tekintet nélkül annak igazságtartalmára. 

Gyombolai Márton 
Az én hitem 

Letűnt korok dogmakincse 
Rideg nekem és idegen. 
Az én hitem a Lélek írja 
Mélyen, belül a szívemen. 

A gyökerét még anyám adta 
Mint lüktető vén szívet, 
Első, gagyogó imádságra 
Ő tette össze kezemet. 

Hitoktatott az életével, 
S tudtam, az Isten: Szeretet... 
Hiszen anyám is Tőle kapta 
A rám árasztott meleget.  

S mire a kezem elengedte, 
Már párom volt a drága társ, 
Együtt kutattuk lelkesedve, 
Mi az Út, Élet, Hivatás.  

Az örömhírre rátalálva 
Ízleltük minden mondatát. 
Egységes, tiszta, szent Egészként 
Az életünket járta át.  

Atya jósága, Lelke lángja, 
A mindentadás szelleme, 
Tártkarú Krisztus a kereszten: 
A sorsközösség Istene.  

Egy drága célért éltet adni 
– Mások is tették ezeren –, 
De harmadnapra feltámadni: 
Csak ez a végső győzelem!  

Ettől csorbul a Sátán kardja, 
Bukik végsőt a gyűlölet. 
Így válik úrrá a halálon 
A győzhetetlen Szeretet!  

Fényvivő, gazdag, büszke elmék 
Rostálgathatják szabadon... 
Bennem az Ige égi templom, 
És egy tégláját sem adom! 


