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Ferenc pápa első programadó apostoli buzdítása két témát tárgyal behatóan. Az egyik az egy-

ház vezetőségének, a Kúriának a reformja, a másik az egyház missziós tevékenységének fel-

erősítése. Mindkét téma első helyen állt az új pápával szembeni elvárások között, amikor 

XVI. Benedek történelmi lemondásának következtében megürült a péteri szék. Ferenc pápa 

megválasztását követően, az első pillanattól kezdve sugározta a radikális szemlélet-váltás 

jeleit és számos megszólalásával vált a felülről való egyházreform első számú képviselőjévé. 

Az Evangelii gaudium (Evangélium öröme) kezdetű apostoli buzdításában rendszerezetten 

fejti ki az egyházreformmal kapcsolatos felfogását és követelményeit. A szöveget megjelené-

sét követően egész világon a lelkes igenléstől a lelkes elutasításig mindenféle kritika érte, 

amely az ilyen természetű dokumentumok esetében ritkaság számba megy. Magyarországon 

a róla való árnyalt és kritikus gondolkodás eddig nem vert magas hullámokat, mint ahogyan 

Ferenc pápa működésének egészével kapcsolatban is gyakoribbnak tűnik a szemlesütött hall-

gatás, mint a nyílt véleménycsere.  

Az apostoli buzdítás egyik központi témája a szegények társadalmi befogadása. Az egyház 

társadalmi tanítására épít, de a pápai enciklikákhoz képest kevésbé ad konkrét útmutatást 

arról a gazdasági rendszerről, amely alkalmas a szegények helyzetének javítására. “Nem a 

pápa feladata, hogy részletes és teljes elemzést nyújtson a mai valóságról, ám minden közös-

séget arra buzdít, hogy legyen éber az idők jeleinek vizsgálatára.” (51) Ezzel súlyos felelőssé-

get ruház minden helyi egyházra, így a mienkre is.    
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Gazdaság 
● Farkas Beáta: Az európai társadalmi-gazdasági modell és a kelet-közép-európai or-
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