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Išrinktas naujas popiežius
Habemus Papam
Išrinktas popiežius Pranciškus
Kovo 13-ąją, konklavos antrosios dienos vakarą, kardinolai naujuoju šventojo Petro Įpėdiniu išrinko kardinolą Jorge Mario Bergoglio SJ iš Argentinos, kuris
pasirinko Pranciškaus vardą.
Pirmieji Šventojo Tėvo žodžiai trečiadienio vakarą
Broliai ir seserys, labas vakaras!
Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą
Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai jį surado
kone pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū!
Ir visų pirma norėčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės, kad
Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė globotų.
(Popiežiaus vadovaujami visi sukalbėjo Tėve mūsų,
Sveika, Marija, Garbė Dievui.)
Dabar pradedame kelionę: vyskupas ir Dievo tauta.
Šią Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms
Bažnyčioms, kelionę. Pradedame brolybės, meilės,
tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus
pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad
viešpatautų brolybė.
Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien
pradedame ir kurioje man padės čia esantis kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio tokio gražaus miesto
evangelizavimui.
Dabar norėčiau suteikti palaiminimą, bet prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, prašau jūsų,
kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau
Dievo tautos maldos, kad ji prašytų palaiminimo jos
vyskupui. Tyliai pasimelskite už mane. (Žmonės tyliai
meldėsi.)

Dabar palaiminsiu jus ir visą pasaulį, visus geros valios vyrus ir moteris. (Popiežius Pranciškus suteikė
savo pirmą apaštališkąjį palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių.)
Broliai ir seserys, atsisveikinu su jumis. Dėkoju už priėmimą. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo.
Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio.

Popiežiaus Pranciškaus pamokslas
per šv. Mišias su kardinolais
Siksto koplyčia, 2013 03 14
Šiuose trijuose skaitiniuose įžvelgiu bendrą dalyką –
judėjimą. Pirmajame skaitinyje – tai judėjimas kelyje,
antrajame – judėjimas statydinant Bažnyčią, trečiajame – judėjimas išpažįstant. Eiti, statydinti, išpažinti.
Eiti: „O Jokūbo namai! Ateikite, gyvenkime Viešpaties
šviesoje“ (Iz 2, 5). Būtent šitai Dievas pirmiausia pasakė
Abraomui: „Eik mano keliu ir būk be priekaišto“ (plg.
Pr 17, 1). Eiti: mūsų gyvenimas yra kelias, ir jei sustojame, reikalai prasti. Visada eiti Viešpaties keliu, Viešpaties šviesoje stengiantis gyventi taip nepriekaištingai,
kaip duodamas pažadą Dievas reikalavo iš Abraomo.
Statydinti. Statydinti Bažnyčią. Skaitinyje kalbama apie
akmenis: akmenys tvirti, tačiau gyvi akmenys, patepti
Šventosios Dvasios. Statydinti Bažnyčią, Kristaus Sužadėtinę, ant kertinio akmens, kuris yra pats Viešpats.
Štai antrasis mūsų gyvenimo judėjimas: statydinti.
Trečia, išpažinti. Galime eiti, kiek norime, galime statydinti daug ką, bet jei neišpažįstame Jėzaus Kristaus,
nieko nebus. Tapsime humanitarine nevyriausybine organizacija, bet ne Bažnyčia, Viešpaties Sužadėtine. Kai
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neinama, sustojama. Kai nestatydinama ant akmenų, kas nutinka? Tas pat,
kas ir vaikams, paplūdimyje statantiems smėlio pilį, – viskas griūva, yra netvirta. Kai neišpažįstamas Kristus – man į galvą ateina Leono Bloy žodžiai:
„Kas nesimeldžia Viešpačiui, meldžiasi velniui.“ Taigi kas neišpažįsta Jėzaus
Kristaus, išpažįsta velnio pasaulietiškumą, demono pasaulietiškumą.
Eiti, statydinti, išpažinti. Tačiau tai nelengva, nes ėjimas, statydinimas,
išpažinimas, kartais lydimi sukrėtimų, yra ne tik judėjimas į priekį, bet ir
atgal traukiantis judėjimas.
Ši Evangelija pratęsiama ypatinga situacija. Tas pats Petras, kuris išpažino
Jėzų Kristų, jam sako: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus. Seku paskui
tave, bet nekalbėk apie kryžių. To neturi būti. Einu paskui tave tikėdamasis kitokių galimybių, ne kryžiaus.“ Kai einame be kryžiaus, kai statydiname be kryžiaus ir kai išpažįstame Kristų be kryžiaus, nesame Viešpaties mokiniai: esame pasaulietiški, esame vyskupai, kunigai, kardinolai,
popiežiai, bet ne Viešpaties mokiniai.
Norėčiau, kad po šių malonės dienų visi turėtume drąsos, tikros drąsos
eiti Viešpaties keliu su Viešpaties kryžiumi; statydinti Bažnyčią ant kryžiaus pralieto Viešpaties kraujo; ir išpažinti vienintelę šlovę – nukryžiuotą Kristų. Tik taip Bažnyčia eis pirmyn.
Linkiu, kad Šventoji Dvasia, užtariant Mergelei Marijai, mūsų Motinai,
mums suteiktų malonę eiti, statydinti, išpažinti nukryžiuotą Jėzų Kristų.
Taip ir tebūnie!
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