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Robert Emmet Barron Chicagóban egy háziasszony és egy nagy cég kereskedelmi
vezetője gyermekeként született 1959. november 19-én. Gyermekkorát
testvéreivel együtt Chicago elővárosában, Western Springben töltötte.
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A dominikánus Fenwick High School középiskolába
kerülve már az első évben felfedezte magának Aquinói Szent Tamást és műveit.
Az
érettségit 1977-ben már a bencés Benet Academy koedukált középiskolában tette
le. Érettségi után a Washington városi Amerikai Katolikus Egyetemen (Catholic
University of America – CUA) hallgatott filozófiát, ahol szakdolgozatának
témája Marx Károly politikai filozófiája volt. Ezután kezdte meg teológiai
tanulmányait
a chicagoi St. Mary of Lake Katolikus Egyetemen. 1986. május 24-én a chicagoi
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püspökség papjává szentelték, majd az Illinois állambeli Park Ridge városkában
található St. Paul of the Cross plébániára helyezték, ahol 1986 és 1989 között
szolgált káplánként. A Párizsi Katolikus Intézet (Institut Catholique de Paris)
doktori iskolájában folytatta teológiai tanulmányait, ahol 1992-ben teológiai
doktorátust
szerzett. Tudományos doktori dolgozatának témája Aquinói Szent Tamás
potenciáról
vallott elméletének elemzése volt Paul Tillich dogmatikájának fényében.
A teológia doktora cím
megszerzése után Robert Barron 1992 és 2015 között szisztematikus teológiát
tanított egykori iskolájában, a chicagoi St. Mary of Lake Katolikus Egyetemen,
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Ferenc pápa 2015. július 21-én
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ahol 2012-ben rektornak nevezték ki. Előadói tehetsége és tudása sokak
figyelmét felkeltette, így számos más egyetemre is meghívást kapott, hogy
vendégprofesszorként
előadásokat tartson, például a Notre Dame Egyetemen Párizsban, az Aquinói
Szent
Tamás Pápai Egyetemen Rómában és a vatikáni Pápai Észak Amerikai Egyetemen
is.
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nevezte ki Robert Barront a Mauritaniai Macriana címzetes püspökévé és a Los
Angeles-i
érsekség segédpüspökévé, majd szeptember 8-án José Horacio Gómez Los
Angeles-i
érsek szentelte fel. A szentelési szertartáson Gómez érsek külön kiemelte, hogy
Barronnak a média alkalmazásához való kiváló érzéke és a fiatalok, a nem hívők,
a hitehagyottak és a más vallásúak kezeléséhez való tehetsége mennyire hasznos
az érsekségnek, és ezzel az egész egyháznak.
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Barron püspök angol anyanyelve mellett folyékonyan beszél franciául, spanyolul,
németül és latinul is.
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Fotó: denvercatholic.org

A
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püspök médiamunkája
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Barron püspök a tanítás mellett számtalan könyvet és újságcikket írt, valamint sok
filmet és videót készített. Amerikában és a világ különböző országaiban
rendszeresen tart előadásokat, és sok egyházi és világi újság szakértőjeként
működik közre az egyházzal és a kultúrával kapcsolatos témákban.
Vasárnaponként önálló rádióműsort vezet, és 2010-ben a WGN America csatornán
rendszeres vasárnapi tévé showt indított Word on Fire with Father Barron
címmel. Fulton John Sheen érsek után, (akiről korábban már közöltünk
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ismertetést a Katolikus.ma oldalán), azaz az ötvenes évek óta Robert Barron az
első katolikus pap Amerikában, aki a kereskedelmi televíziókban rendszeres
műsorokkal jelentkezik. Műsorainak témái a mozifilmek, a művészet és a filozófia,
általánosságban véve a kultúra különböző irányzatai. A nem keresztény szerzők
műveivel is szívesen foglalkozik. Beszélgetéseiben előszeretettel idézi Aquinói
Szent Tamás, Thomas Merton, Bob Dylan, Abraham Lincoln, Fulton John Sheen,
John Henry Newman, Gilbert Keith Chesterton, Dorothy Day és Flannery
O’Connor szavait.
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2010-ben Barron püspök díjnyertes
dokumentumfilmet készített Catholicism
(Katolicizmus) címmel, amely 16 országot beutazva a Katolikus Egyház történetét
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mutatja be. A film folytatása 2013-ban készült el Catholicism: The New
Evangelization (Katolicizmus: az új
evangelizáció) címmel.
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Az evangelizáció érdekében a püspök 2000-ben Word on Fire néven alapított egy
katolikus
nonprofit
szervezetet.
A
szervezet
honlapján
(https://www.wordonfire.org/) napi elmélkedést, cikkeket, előadásokat, homíliákat
és kommentárokat találunk, de tíz éve már élő közvetítésekben is
meghallgathatjuk a beszédeit és a vendégekkel folytatott beszélgetéseit. 2015 óta
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Barron már a honlapján is heti rendszerességű showműsort sugároz The Word on
Fire Show címmel, amely szintén élőben nézhető meg.
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Barron püspök forgatáson – Fotó: IMDB
A püspök, illetve az általa
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vezetett evangelizációs szervezet honlapját milliók látogatják. Az élő
közvetítések hallgatóinak száma 10 ezer felett van, a kapcsolódó levelezőlistára
pedig mintegy 350 ezer ember iratkozott fel.
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A közösségi médiákon jelenlévő
katolikusok között a követők száma alapján Barron püspök toronymagasan a
legnépszerűbb: a Facebookon mintegy 1.700.000 millió, a Youtube-on 228.000, az
Instagramon 160.000, a Twitteren pedig kb. 154.000 követője van, ezért méltán
nyerte el az internet püspöke becenevet.

ik

A püspök videóinak száma 400
felett van, melyeket a saját Youtube-csatornáján eddig 48 milliószor néztek
meg.

ol

Barron püspök erejét megfeszítve mindent megtesz a hit terjesztéséért, az
egyházért, az emberek hitének megerősítéséért. Az amerikai Katolikus Egyházat
megrázó botrányok utáni tömeges kilépéskor jelentette ki, hogy
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„nem azért vagyunk katolikusok, mert a vezetőink hibátlanok”,
és
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„nem a papok kedvéért vagyunk és maradunk az egyház tagjai, hanem mert a
katolicizmus alapját az adja, hogy egyedül a Jézus által alapított egyház hivatott
a szentségek kiszolgálására. Ez olyan, mint egy kincs, és ezért nem hagyjuk el
az egyházat.”
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– fejtette ki videóüzenetében.
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„Jézust kell követnünk és az ő egyházáért kell harcolnunk”
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