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13 marca 2013, podczas
drugiego dnia konklawe, zwo-
łanego w związku z rezygnacją
papieża Benedykta XVI, wybra-
no na papież kościoła rzymsko-
katolickiego argentyńskiego
prymasa Jorge Mario Bergog-
lio. Papież przybrał imię Fran-
ciszek.

Papież Franciszek ma 77
lat i jest pierwszym papieżem z
kontynentu amerykańskiego, a
także pierwszym spoza Europy
od czasu papieża Grzegorza III.
Jest też pierwszym jezuitą wy-
branym na papieża. Posługuje
się językami: hiszpańskim,
włoskim, niemieckim, francus-
kim oraz angielskim, zna też
trochę portugalski. Na studiach
uczył się także łaciny i greki. Je-
go rodzina przybyła do Argen-
tyny z Włoch.

Wybór imienia Franciszek
podyktowany zosta ł chęcią za-
jęcia się problemami biednych
i nędzarzy, na wzór św. Franci-
szka z Asyżu, jak to zosta ło
zakomunikowane przez elekta
kardynałom tuż po wyborze.
„Jak ja bym chcia ł Kościoła
biednego, Kościoła dla bied-
nych...” - powiedzia ł papież
Franciszek. Nowy papież unika
limuzyny, skrzywił się po obej-
rzeniu wielkich apartamentów
w Pałacu Apostolskim. W hote-
lu, gdzie tymczasowo mieszka,
ustawia się w kolejce po posi ł-
ki. Wezwał też wiernych, żeby
pieniądze przeznaczone na
przybycie do Rzymu w związku
z uroczystościami papieskimi
oddać biednym i potrzebują-
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cym. Siostra papieża posłuchała
brata: nie wybrała się do Rzymu
na inaugurację pontyfikatu no-
wego papieża. W Internecie

można znaleźć zdjęcia Jorge Ma-
rio Bergoglio, który jeszcze jako
arcybiskup Buenos Aires i pry-
mas Argentyny podróżuje do pra-
cy metrem. Czytamy, że Bergoglio
zawsze mieszka ł w skromnym
mieszkaniu, gdzie sam sobie
przyrządzał posiłki. W 2001 zro-
biło się o nim głośno na świecie
po tym, jak odwiedzając hospi-
cjum, umył i ucałował stopy 12
osobom chorym na AIDS. Papież
Franciszek odmawia stanowczo
wkładania bogatych strojów pa-
pieskich i na każdym kroku od-
chodzi od sztywnego papieskie-
go ceremoniału. Podkreśla swój
szacunek dla ludzi odmiennej

wiary i niewierzących. „Nawet tro-
chę miłosierdzia czyni świat
mniej zimnym i bardziej sprawie-
dliwym” - mówił papież po swej

pierwszej mod-
litwie Anioł Pański
na placu Świętego
Piotra, a przyszło
na nią do 300 tys.
ludzi. Franciszek
podbił serca chy-
ba wszystkich. Po
jednej z poran-
nych niedzielnych
mszy w kościele
św. Anny w Wa-
tykanie wyszedł na
ulicę poza Wa-
tykan, żeby uś-
ciskać ręce, przy-
tulić dzieci. Papież
błogosławi też tłu-
my bez znaku krzy-
ża, żeby nie urazić
niechrześcijan.

Obecny papież
jest konserwatystą w kwestiach
bioetycznych i obyczajowych, ale
potrafi być też pragmatyczny.
Jako prymas Argentyny był gotów
przyzwolić na homoseksualne
związki partnerskie, by w ten
sposób zablokować radykal-
niejszy pomysł, czyli małżeństwa
gejowskie, które zalegalizowano
tam w 2010 r. Nauczał o potrze-
bie szacunku dla osób, które
doświadczają w sobie silnych
tendencji homoseksualnych.
Porusza też czasami temat
ewentualnego zniesienia celi-
batu. Jako teolog wcześnie od-
żegnał się od lewicowej teologii
wyzwolenia. Wyrażał poparcie

dla programów na rzecz roz-
woju społecznego i publicznie
krytykował politykę liberalizmu
wolnorynkowego. W swoich
pismach podkreś la ł istotę
Kościoła jako wspólnoty wszy-
stkich wiernych, której kap łani
są jedynie częścią. Zachęcał do
otwarcia się na spotkania z
osobami niewierzącymi, kryty-
kował ostro nieudzielanie chrz-
tu dzieciom urodzonym poza
małżeństwem. Jako kardyna ł
Buenos Aires wzywa ł księży
swej archidiecezji do przeciw-
stawienia się aborcji i euta-
nazji.

W 2005 kardynał Bergoglio
został oskarżony o współpracę
w latach siedemdziesiątych XX
wieku z juntą przy porwaniu
dwóch jezuitów. Jednak oskar-
żenie nie przedstawi ło żadnych
dowodów przestępstwa, a
sam kardyna ł Bergoglio nie
podjął obrony. W 2012 roku kar-
dynał Bergoglio przeprosi ł Ar-
gentyńczyków za ambiwalent-
ną postawę kleru podczas
brudnej wojny. Rzecznik Waty-
kanu oświadczył, że wszelkie
takie zarzuty wobec nowego pa-
pieża są zupełnie bezpodstaw-
ne.

Papież Franciszek w pierw-
szych kazaniach podczas
mszy, przestrzega przede wszy-
stkim przed żądzą pieniądza i
chciwością. Natomiast pierw-
sze słowa papieża Franciszka
do wiernych po polsku to: „Dob-
rej drogi wszystkim”.
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