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Ferenc pápa a papoknak: A
gyengeség nem más, mint
lehetőség, hogy találkozzunk
Istennel
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A gyengeség lehetőség, hogy találkozzunk Istennel és nem valami olyasmi,
amit egyedül, önerőből kell megpróbálnunk leküzdeni – mondta Ferenc
pápa június 7-én fiatal francia papok egy csoportjának.
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“Az én törékenységem, mindannyiunk törékenysége nem más, mint az Úrral való
találkozás teológiai helye”, mondta a pápa a mintegy húsz fős papi csoporttal való
találkozón június 7-én a Vatikánban.
A “szuperman” papoknak “rosszul végzik”, mondta Ferenc pápa. “A törékeny pap
ismeri gyengeségeit, megbeszéli azokat az Úrral és elboldogul a helyzettel”.
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Ferenc pápa arra bátorította a Rómában tanuló papokat, hogy felelősségteljes,
mindig a rájuk bízott katolikusokat szolgáló lelkipásztorok legyenek.
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“Szabaduljatok meg előítéleteitektől, nagyratörő álmaitoktól,
önérvényesítésetektől, hogy az Isten és az emberek szolgálata kerüljön
mindennapi elfoglaltságaitok központjába”, buzdította őket.
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A pápa továbbá arra is figyelmeztette a francia papokat, hogy az értelmiségi
identitást helyezzék lelkipásztorságuk fölé.
“Sok tekintetben lesztek lelkészek, de mindig Isten népe között”, hangsúlyozta. “A
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különféle római egyetemeken folytatott tanulmányok felkészítenek a jövőbeni
lelkipásztori feladatokra, továbbá lehetővé teszik, hogy jobban értékeljétek azt a
valóságot, amelyben az öröm evangéliumának hirdetésére kaptatok meghívást.”
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A Ferenc pápával találkozó kispapok a római San Luigi dei Francesi templomhoz
csatlakozó otthonban laknak.
A közösségi életre reflektálva a pápa hangsúlyozta a pletyka vagy zárt csoportok
létrehozásának kísértését, amely károsíthatja a testvériséget.
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“Mindig örömmel, ajándékként fogadjátok el egymást “, mondta. “Az igazságban,
a kapcsolatok őszinteségében megélt testvériségben és az imaéletben olyan
közösséget alkothatunk, amelyben az öröm és a gyengédség levegőjét
lélegezhetjük be.”

ol

“A pap olyan ember, aki az evangélium világosságában terjeszti Isten ízét maga
körül, reményt nyújtva ezzel a nyugtalan, csüggedt szíveknek: és ennek így kell
lennie a papi hivatásban”, tette hozzá.
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Ferenc pápa arra buzdította a fiatal papokat, hogy ne féljenek álmodozni egy
olyan egyházról, amely teljes egészében tagjainak és a világnak a szolgálatában
áll, és megerősítette őket abban, hogy mindegyikük képes hozzájárulni ehhez.
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“Ne féljetek attól, hogy merészek legyetek, ne féljetek kockázatokat vállalni,
továbblépni, mert mindent megtehettek Krisztussal, aki erőt ad nektek”, jelentette
ki. “Vele együtt lehettek az öröm apostolai, táplálva magatokban a hála érzetét,
amiért testvéreitek és az egyház szolgálatában állhattok.”
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A jó humorérzék szintén fontos része az örömnek, mondta Ferenc pápa,
hozzátéve, hogy ez akár a szentség egyik jellemzője is lehet.
“Egy pap, akinek nincs humorérzéke vagy nem szereti a humort, ott nincs valami
rendben. Utánozzátok azokat a nagy lelkipásztorokat, akik másokon, önmagukon,
sőt saját árnyékukon is nevetnek”, buzdított a pápa.
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“És fejlesszétek, ápoljátok magatokban a hálát, hogy testvéreitek és az egyház
szolgálatában állhattok”.
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Fordította: Hegedüs Katalin
Forrás: aciafrique.org
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