FERENC PÁPA REFORMÁCIÓJA
2016. febr. 15. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=sq2TIf0drxM
Ami a Magyar Kurírból http://www.magyarkurir.hu/hazai/parbeszed-es-vita-ferenc-paparol-katolikus-protestans-esvilagi-nezopontbol kimaradt.
Kamarás István:
-

A kanonizált szentek között szívesen látnám
Martin Luther Kinget, Simone Weilt vagy Pilinszky Jánost.
Ferenc pápa a világ egyik legnépszerűbb embere, egyúttal az egyik legmegosztóbb is.

Lengyel László:
-

-

-

Magyarországon is szörnyű dolgok hangzanak
el a pápáról. A pápa híveinek nagy része pokolba kívánja a menekülteket.
Van olyan hitbeli és erkölcsi tekintélye, ami nagyon régóta nem volt a katolikus egyháznak. –
Olyan típusú helyzet, mint a második vatikáni
zsinat.
A Szovjetunió története, ami most éppen a Vatikánban zajlik. Hogy Gorbacsovnak sikerül-e
változtatásokat előidézni egy ilyen öreg korban…, ebbe bele lehet bukni. Egyik oldalról
Gorbacsovnak is bele lehet bukni, meg a Szovjetuniónak is.
Nekem, kívülállónak, aki csak párbeszédet folytatok az egyházzal, nagyon biztató üzenet, főleg
egy olyan Magyarországon, ahol ilyen párbeszéd nincs, ahol ezt a párbeszédet rendszeresen
elvágják…

-

Fabiny Tamás:
-

-

-

a katolikus egyházban a migráció tematizálása;
a Magyar Kurírban is nagyon megosztott cikkeket lehetett olvasni, s ez a megosztottság átment
a pápára is, a mai napig olvasunk olyan felszólításokat, hogy mondjon le a pápa.

Beer Miklós:
-

-

18.00 Őszintén felháborít a katolikus egyházon
belül a Ferenc pápával való kontestálás. ...
Egyre vadabb megnyilatkozásokkal találkozom.
Visszagondolva az elmúlt évtizedek pápáinak
sorára, nem emlékszem, hogy az egyházon belül
lett volna ilyen durva és nyílt támadás. „Jel
lesz, akinek ellene mondanak.” Ez a belső megtisztulásunknak is a jele. Amikor mindenki bólogat, az azt sejteti, hogy nem veszik komolyan,
de ha ennyire durva támadások érnek valakit,
ott érzik, hogy komoly dologról van szó.
Nem próbálok óvatos lenni: a kegyhely-járó
mániánknak mond ellent.
Pápa: hiteles ember.

Demeter idézi egy olasz katolikus barátját:

A pápa 2016. okt. 31-én a Lundba, a Lutheránus Világszövetség megalakulásának helyszínre
látogat.
Biztos, hogy sok katolikust irritál, hogy a ballib
körök zászlójukra tűzik Ferenc pápát, és azt
gondolják, hogy akkor ez valamilyen nagyon
veszedelmes.

Lengyel:

Demeter Márton:
-

„Magyarországon mindenki szereti a pápát, kivéve a katolikusok.”

-

Nem állampolitikai ügyek - A katolikus egyház
feje egy enciklikában a környezet védelmében
az általános felmelegedés ellen felszólalt, itt is
a saját híveinek toporzékolását kiváltva … többek között a republikánus Amerika ezért utasítja őt el … a szegényeknek és a rászorultaknak kell megőriznünk a földet, ennél fontosabbat nem lehet kimondani.
Nincs magyar katolicizmus, nincs lengyel katolicizmus. Katolicizmus van. Urak, hölgyek;
nincs magyar zászló a templomban! Nincs nemzeti katolicizmus. Az valami érdekes tévedés. …
És nincs az, hogy a magyar állam foglyul ejti
pénzzel és befolyással, hogy azért kussolj, mert
tőlem kapod a költségvetési támogatást. – És
kussol. … Az állam és egyház szétválasztásában
az egyházak érdekében is abszolút híve vagyok.
… Ezeket az egyházakat az álam pénzzel, hatalommal, erőszakkal megveszi, elveszi, rákényszeríti, hogy azt csinálják: lásd el a szegényeket, én nem akarom; te lásd el. Csináld meg az
oktatást; én nem akarom; csináld te az oktatást.
Nem adok ugyanannyi pénzt, ez a te dolgod. Beveszem isten nevét az alkotmányba, úgy kell neked. – Szegény isten, ki akar jönni az alkotmányból. Pedig biztos, hogy nem akar benne
lenni, legalábbis a Ferencé. … Ez egy olyan állam, amely örököse a kádári, Rákosi-államnak,
amely ugyanígy elfoglalta az egyházakat, és
ugyanolyan brutálisan leteperte őket, azzal a
különbséggel, hogy nem mondta ki, hogy a keresztények állama. Ez csak a képmutatás.
E latin-amerikai pápa egyértelműen Európahívő. … Állást foglalt éppen most, hogy a keresztény értékek Európában Konrad
Adenauernak, Monet-nak és társainak érdemeiből született, és azért nem megy most Európának, mert ilyen emberek most nincsenek. …

-

Mert előálltak nemzeti urak, akik nem Európát
akarják.
Életmód-váltás. Az állam át akar venni egy erkölcsi szerepet. Azt mondja, hogy csak akkor fogadlak el, ha megházasodtál. Csak akkor kapsz
állami támogatást, lakástámogatást, csak akkor
jutsz szociális juttatást, ha bemutatod a házasságleveledet. … Biztos, hogy itt küzdelem lesz.
… Amiről beszélünk erre a magyar társadalom
egyáltalán nincs felkészülve. Most még csak elkezdtek kirohanni a templomból, ha ilyeneket
mondtak, hogy a cigány is ember – hú, azt nekem ne mondja, én középosztályból való vagyok; a cigány nem ember -, itt kezdődik váltás.
45.30

odahajtotta a fejét az evangélikál papoknak,
hogy áldjatok engem meg, ami egészen hajmeresztő, hogy kéri azoktól az áldást, akiket korábban megbélyegeztek, mondván, hogy futóbolond társaság.
Lengyel:
-

Beer:
-

45.37. Sínpár: világos beszéd és irgalmas beszéd. 48.00. Az abortusz is nagyon bonyolult
kérdés … nem mondhatjuk ki, … hogy mi döntsük el, honnan kezdődik az emberi élet … de
hogy mit tettünk érte, hogyan segítettük egy eszményi élet felé… ja, hát, arra nem értünk rá.
Tehát szembesít a felelősségünkkel.

-

Fabiny:
-

-

-

-

50.10 Az életmódváltás még erőteljesebben jelentkezik az iszlám részéről, külsőségek is és a
Korán utasításainak betartása. … Igazságtalannak vagy méltánytalannak tartom [hogy] a
kereszténység részéről elvárjuk ezt a nagy nyitást és képviseljük is, ugyanakkor nem látjuk be,
hogy erre senki nem tudja a választ. Tehát
olyan életmódváltás van, ami mindannyiunkat
földhöz fog vágni, ha nincsenek szilárd fogódzóink. … Ebben a zsidó keresztyén, de az ábrahámi vallások összessége, az Istentől származtatott törvénye egészen biztos, hogy fogódzót ad.
És ha ezek a szörnyű példák vannak, hogy mindenáron meg kell tartani a magzatot, még akkor
is, ha az egyértelműen egészségkárosodással
jár, vagy a fogamzásgátlás AIDS-szel kapcsolatos negligálása …, ez valóban fafejűség, és
szembe megy azzal az irgalmasság-gyakorlással, ami a jézusi tanításban és a ferenci tanításban is megvan.
52.30 … A Máté evangéliumában azt mondja
Jézus, hogy legyetek tökéletesek, ahogyan a
mennyei atyátok tökéletes, de ugyanezt Lukács
evangélista úgy mondja, hogy legyetek irgalmasok, ahogy a mennyei atyátok is irgalmas. Én
azt hiszem, hogy sokszor a Máté-féle mércét
igyekszünk megtartani az egyházban is. Sokkal
reálisabb lenne Lukácsot követni, és az irgalmasságot kellene gyakorolnunk, mert Jézus is
ezt gyakorolta. 53.23
56.00 Ferenc pápa … az evangélikál közösségek felé is nyitni akar, aminek egyik jele, hogy

-

-

1.01.00 Ferenc pápa teljes mértékben realista
… ráébredt arra, hogy ha ő nem lesz megengedő, akkor egyszerűen a társadalmak megkerülik, elmennek mellette. Nem vitatkozom
azon…, hogy ez jó irány-e, csak azt mondom,
hogy elmennek mellette. … Ez az élet. Szerintem a Magyar egyház ezt nálam messze jobban
tudja, azért is úgy gondolom, hogy megengedőbben kezeli. Mert egy szekularizált társadalomban nem engedheti meg, hogy szigorkodjon,
mert akkor [az illető] nem jön be többet a templomba, nem lesz hajlandó a legalapvetőbb
együttműködésre sem. Szerintem ezt Ferenc
pápa is felfogta. Hogy a püspökei is tudják-e,
ebben nagyon óvatos lennék.
1.03.45 A migrációs kérdésben is ő adott egy
lökést, és valószínű, hogy a tapasztalat fogja
megmondani, hogy … együtt kell élnünk valószínűleg mohamegán közösségekkel, akikről ki
fog derülni róluk jó is meg rossz is, ahogyan
egyébként a keresztény közösségekről kiderülnek jók is meg rosszak is, a zsidókról is, a buddhistákról is, és általában az emberről kiderül.
Én ezt Ferencnek nagyon pozitív vonásaként veszem: emberi módon szeretné az egészet megoldani. Emberek elkezdtek benne reménykedni.
Ezért elkezdtek a katolikus egyházban is reménykedni. Ez hihetetlenül nagy dolog. Olyan
emberek kezdtek reménykedni Ferenc pápában,
akik nem tudnak gyónni, áldozni, mert elváltak.
Akik úgy gondolják, hogy nem akarják elveszteni az örök életet, mert elvetették a gyereküket
valamilyen nehéz helyzetben.
1.05.15 Kicsit a pápa helyzetét Gönc Árpádéhoz hasonlítom. … Mindannyian a népem vagytok. … Kis probléma, hogy kormányok voltak,
akikre nem tudott hatni. Ferencnek is pechje
van; püspökei vannak, papjai vannak. … Mindenki reménykedni kezdett: hátha ez a Magyarország más. … Hátha a katolikus egyház más.
Nem konzervatív, nem liberális; (hanem) más.

Kamarás:
-

1.06.00 Ferenc pápáról egyszerűen leperegnek
a címkék. … Bár egy olyan egyházban pápa,
ahol bevett fogalom mér a dogmafejlődés. …
Baloldali is … és a zöldebbnél zöldebb … a jézusi radikalitás képviselője.

Fabiny:
-

1.07.40 Amit Lengyel László mondott, egy dolgot megkérdőjeleznék, hogy „elmegy mellette a

világ” – hogy biztos, hogy baj-e. Néha jó. Jézusnak sem volt baj, hogy elment mellette a világ, nem akart fölzárkózni a rómaiakhoz, vagy
a korszellemhez. … A szekularizációnak is lehet
olyan svungja, amit nem biztos, hogy az egyház
föl kell, hogy vegyen, és adott esetben mondhatja azt, hogy én itt vagyok, és sok minden elszalad mellettem, és hogy majd meglátjuk, hogy
az egyikből mi maradt és a másikból mi maradt.
Nem akarom ezt cinikusan mondani, de a jézusi
tanítás is adott esetben a kisebbségi pozíció
vállalását is jelentette.
Boór János (hozzászóló; Mérleg):
-

-

A pápa Kasper bíboros könyvére igyekezett felhívni a szinódus püspökeinek a figyelmét,
(melyben az elvált, újraházasodott szentáldozásához való járulásának lehetőségé van szó,
mely az egyházi hagyománnyal összhangban
áll). De az a benyomásom, hogy a püspökeink
és papjaink jó része nem eléggé képzett, hogy
ilyen kényes teológiai kérdéseket mérlegeljen,
hanem sajnos általában a leggyengébb érvet alkalmazza mindig, a tekintélyérvet … [érveléseket vö.: Aquinói Szent Tamás], nem azt, amit a
teológiai kutatás, racionális érveléssel.
1.12.05 Ratzinger II. vatikáni zsinatot értelmező
nyilatkozata: … a II. vatikáni zsinat ugyan elfogadta a bibliai kritika érvényességét és módszereit bizonyos visszafogottsággal, de nem kezdte
el a tradíció-kritikát, a dogmakritikát. Ez nyitva
maradt.
Az ökumenikus közeledésnek is az egyik alapvető feltétele, hogy a katolikus egyházban az
egész tanfejlődés kritikusan felül legyen vizsgálva. Ezt Ratzinger proponálja, erre jó emlékezni.
Hogy a zsinat totojázik, nem meg előre, annak
az egyik fő oka a résztvevők képzettségével függ
össze (nem ismerik az egész tanfejlődést), a másik hogy a szinóduson részt vevő püspökök nagy
része nem annyira VI. Pál pápa, hanem később
II. János Pál pápa, illetve később Ratzinger nevezte ki. Azért volt egy kontraszelekció: alapjában csak nagyon konzervatív püspökök kapták
csak meg az ordinációt, kivétel – bocsánat,
Miklós, te kivétel vagy. Az a probléma, hogy
amit Ferenc pápa el szeretne érni, azt csak dialógus útján, nem lehet hatalmi paranccsal,
ahogy az ökumenikus közeledéssel is csak párbeszéd útján lehet megvalósítani. … Legalább
azt el lehetne várni, hogy ne mondanak ellent
egy új útnak.

Beer:
-

1.15.10 A második vatikáni zsinat 50 évvel ezelőtt volt, de még mindig nem értjük, mit is
mondott. – A házasságot egy szeződéselmélettel
próbáljuk megközelíteni. És ebből a kátyúból
nem tudunk kilépni. Holott éppen a második vatikáni zsinat azt mondta, hogy a házasság - szeretetszövetség. És így rögtön egészen más lenne
a megközelítés. Teljesen igazad van, hogy ehhez
egy kis bátorság kellene, hogy ezt a szemléleti
modellváltást megtegyük.

Lengyel:
-

Diplomáciai tekintetben a lehető legsikeresebb
a pápa.
1.20.40 Szólj az irgalmasság ellen, kedves konzervatív püspök, azzal is gondod van?
Ahol az egyik oldalon példa Mindszenty, a másik oldalon példa Paskai, akkor ez két olyan rémisztő örökség, amelyből ki kell jönni. Mert
Mindszentyk mellett elment az élet, a Paskaik
mellett elment az élet. És nem az volt a baj,
hogy kisebbségnek meg kell védenie a jövőjét;
én aztán tudom. Hanem hogy rossz példát adtak
a magyar egyháznak. A megalkuvás példái, éppen úgy, mint a rigid ellenállásé – múlt századi
vagy kétszáz évvel ezelőtti – mind a kettő borzasztó. Még mindig nem jött ki belőle a katolikus egyház. Csak kivételek vannak, Vácott, vagy
Pannonhalma, bezárva a püspöki hivatalukba.
Ez az igazi baj. S ez van Lengyelországban,
Horvátországban; tudjuk sorolni. … Már ez
[Ferenc megnyilvánulásai] is pokolian sok a
magyar egyháznak, a lengyel egyháznak, a szlovák egyháznak. „Menj innen a fenébe.” Ha
most Ferenc pápa még valamit mond, és meg is
csinálja, kitör a nemzeti botrány. Magyar nyelven: megátkozzuk. Szegény, nem érti, de az nem
probléma.

Kamarás:
-

Vannak segítői, akik már megelőzték őt, és
visszaerősítik őt. Újabb erősítők: környezetvédők.

Beer:
-

Kamarás-könyvben: Buenos Airesben a püspöke kért pénzt, mert templomot akart építeni,
mire visszakérdezett: miért, ott nincs garázs?

Kijegyzetelte: Mikulás Gábor

