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HABEMUS PAPAM FRANCISCUM
Aşa cum în urmă cu 2000 de ani lângă Marea Tiberiadei Isus l-a întrebat pe
Petru „mă iubeşti?(In 21, 17), şi acum a adresat aceeaşi întrebare celui care a
fost ales să devină urmaşul acestuia. Iar Petru din zilele noastre, în anul 2013, în
istoria Bisericii noastre pentru a 266-a oară a rostit acelaşi răspuns: „Doamne, tu
ştii toate, tu ştii că te iubesc!”(In. 21, 17). Isus continuă: „Paşte mieluşeii mei ...
paşte oile mele” căci „ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor”(Mt 16, 19).
Astfel a început slujirea petrină a Sfântului nostru Părinte Papa Francisc la
cârma Bisericii lui Cristos, ca urmaş vrednic al Papei Benedict al XVI-lea, care
cu puţin timp înainte de retragerea sa din Scaunul lui Petru a făcut o mărturisire
deosebit de preţioasă: „am ştiut mereu că în barca aceea este Domnul şi am ştiut
mereu că barca Bisericii nu este a mea, nu este a noastră, ci a sa. Şi Domnul no lasă să se scufunde; El e cel care o conduce, desigur şi prin oamenii pe care ia ales, pentru că aşa a voit.” Mărturisim cu convingere, că şi prin alegerea
noului papă s-a împlinit voinţa lui Dumnezeu. Nu întâmplător şi nu datorită
calculelor omeneşti, ci din voinţa lui Dumnezeu şi prin lucrarea Duhului Sfânt
ne-a devenit el, Papa Francisc Sfânt Părinte. Pentru el ne-am rugat deja în
perioada premergătoare conclavului, pe el l-am purtat în rugăciune în timpul
alegerii noului papă, iar acum, ne întoarcem spre Dumnezeu cu şi mai mare
încredere, deoarece prin noul Papă am putut cunoaşte din nou grija şi iubirea
Tatălui nostru ceresc faţă de Biserica sa răspândită pe întregul pământ.
Papa Francisc s-a născut în Argentina, America de Sud, la 17 decembrie 1936
într-o familie simplă. A studiat chimia, iar la vârsta de 22 de ani a intrat în
Societatea lui Isus(iezuiţii). După terminarea studiilor de filozofie şi teologie, în
anul 1969 a fost hirotonit preot. Începând cu anul 1973, datorită calităţilor
organizatorice Jorge Mario Bergoglio a devenit provincial al iezuiţilor în
Argentina. În anul 1992 devine episcop, apoi în 1998 arhiepiscop de Buenos
Aires. Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea la ridicat în anul 2001 la demnitatea de
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cardinal. În anul 2005 este ales preşedinte al Conferinţei Episcopale din
Argentina. S-a remarcat printr-o sensibilitate deosebită faţă de problemele
sociale cauzate în urma unor situaţii de criză, dovedind un angajament constant
în slujirea celor săraci şi încercaţi. Rodul acestei implicări a fost simpatia şi
ataşamentul maselor, care au remarcat în arhiepiscopul de Buenos Aires un
păstor simplu şi smerit, cu un mesaj evanghelic autentic între oameni.
Marea mulţime de credincioşi care s-a adunat în Piaţa Sfântul Petru din Roma
pentru a-l primi pe noul papă, a trecut repede de la surprindere la bucurie. Cel
care a sosit dintr-un colţ îndepărtat al lumii să devină episcop al Romei, deja la
prima sa apariţie s-a arătat ca purtător al speranţei şi încrederii! Asemenea
mulţimii din Roma şi noi, în Dieceza de Oradea îl salutăm şi îl primim cu drag
pe Sfântul Părinte Papa Francisc purtându-l în rugăciunile noastre. Să ne ajute în
aceasta un fragment dintr-o scrisoare a Sfântului Paulinus de Nolai: „Mulţumim
lui Dumnezeu şi îl preamărim, deoarece pe întreg globul pământesc iubirea sa
divină lucrează în noi prin Duhul Sfânt. Puterea sa atotcuprinzătoare fericeşte
împărăţia sa, în care printre aleşii neamurilor te-a ridicat pe tine în Scaunul
Apostolic. Dar ne-a ridicat şi pe noi, şi a rânduit să îţi aparţinem. Cu atât mai
mult îi mulţumim lui Dumnezeu pentru acel dar, prin care ne-a aşezat în iubirea
inimii tale, pentru ca să ne împărtăşim din iubirea ta. Toate aceste daruri ne
ajută să te iubim cu fidelitate şi dăruire.” (Sf. Paulinus de Nolai, Episcop,
Epist. 3 ad Alypium, 1.5.6Csel 29, 13-14.17-18).
Bunul Dumnezeu să dăruiască Sfântului Părinte Papa Francisc o slujire rodnică
şi binecuvântată spre gloria lui Dumnezeu, binele Bisericii şi mântuirea
oamenilor. Ad multos annos!
***
Nr. 649/2013.
ÎNCEPUTUL PONTIFICATULUI PAPEI FRANCISC
Începutul solemn al pontificatului Papei Francisc se va celebra marţi, 19 martie
2013, la Solemnitatea Sfântului Iosif, printr-o liturghie solemnă care va începe la
orele 9.30 în Roma.
Deoarece în calendarul liturgic această zi este o solemnitate, în liturghiile ce le
vom celebra să pomenim pe Sfântul Părinte în rugăciunea credincioşilor, la
sfârşitul sfintelor liturghii să intonăm Te Deum-ul şi imnul papal. Clopotele
bisericilor noastre să sune zece minute la ora locală 10.30, când în Roma va
începe liturghia solemnă care marchează începutul pontificatului Papei Francisc.
Oradea, la 14 martie 2013
† Ladislau m.p.
episcop
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