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Hamarosan 3 pápa lesz?

K
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Az elmúlt hetekben sajnos egyre több helyen olvashatunk-hallhatunk
arról, hogy Ferenc pápa gyengélkedik, és nagyon sokat szenved. Látjuk a
képeken, milyen fájdalmakat okoz neki a felállás, a lépegetés.
Együttérzünk vele, hiszen sokan megtapasztaltuk magunk is, mennyire
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fájdalmas tud lenni az isiász, vagy mennyire nehéz a lábadozás egy súlyos
műtét után.
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Tulajdonképpen természetes, ha a média ilyenkor minden apró hírre „ugrik”, sőt
találgatásokba bocsátkozik. Van, aminek van alapja, van, aminek nincs. Az olvasó
pedig mindezek alapján próbál magának reális képet kialakítani, összefüggéseket
látni például azzal a kérdéssel, hogy a pápa az augusztus 27-ére tervezett
konzisztóriumon 16, hozzá közel állónak mondott elektor (azaz a választásban
részt vehető) új bíborost kreál.
Az alábbiakban a Die Tagespost cikkét fordítottuk le és adjuk közre. Hozzá kell
tegyük, hogy

ol

ik

egyházi értelemben mindig csak egy pápa lehet és van: az, aki
hivatalban van.

K
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Ahogyan egy vállalat élén is csak egy vezérigazgató állhat, elődjét már csak
nyugalmazott vezérigazgatóként említhetjük.
„Úgy hírlik, Ferenc pápa állítólag azt mondta az olasz püspököknek, hogy inkább
lemond, minthogy egy újabb altatásos műtétnek vesse magát alá.
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Mára már megszokott látvány, hogy Ferenc pápa a legtöbb nyilvános szereplésen
és a szokásos audienciák alkalmával kerekesszékben ül. Ferenc a térdében
jelentkező panaszokról és infiltrációról beszél, amit a láb teljes pihentetésével
akar kordában tartani. De fájdalmai nem javulnak.

us
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Amikor a pápa múlt kedden találkozott az olasz püspökökkel, akik Rómában
gyűltek össze plenáris ülésre, az újságírók szerint beszélt erről a
hátráltatottságáról. Sandro Magister szerint, aki erről a L’Espresso című blogján
számolt be, a pápa semmiképpen nem operáltatná meg magát, ha az általános

“Problémák a fejben”

ik

érzéstelenítésnek olyan következményei lennének, mint a 2021 júliusában
végrehajtott bélműtétnek. “Mielőtt megműtenek, inkább lemondok – mondta
állítólag a pápa -, mert az általános érzéstelenítés problémákat okoz a fejben.”
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A pápa e kijelentését hivatalos oldalról nem erősítették meg, de a vatikáni média
nem is cáfolta. Sőt, a Vatikán-közeli, “Il Sismografo” nevű online hírforrás tovább
bővítette. A tulajdonképpeni hír nem az, hogy a pápa nem akarja megműttetni
magát a jobb lábát érintő térd- és csípőízületi gyulladás miatt (ami miatt argentin
újságírók szerint már volt egyszer egy műtéte, még Argentínában), hanem az,
hogy az orvosok feltehetőleg ilyen műtétet javasoltak, amelyet azonban csak
általános teljes narkózisban lehet elvégezni. A pápa tavaly nyári, a Gemelli
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klinikán végzett műtétje után megjelent tizenegy orvosi közlemény mindenesetre
nem szólt efféle “fejbéli problémákról”, de könnyen lehetséges, hogy a műtét
utáni erős fájdalomcsillapítók miatt Ferenc sokat szenvedett.

a

Egy hivatalban, kettő pihen
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A pápának az a megjegyzése, hogy inkább lemondana, mintsem még egy
narkózisos műtéte legyen, nem csak a Vatikán által erre az évre már bejelentett
utazásokat – Dél-Szudán, Kongó és Kanada júliusban – kérdőjelezi meg, hanem

ik

emlékeztet XVI. Benedek lemondásának idejére is. Ha elődje mintájára Ferenc
szabad utat adna egy ismét teljesen mozgékony utódnak, akkor az egyház azzal a
teljesen rendkívüli helyzettel szembesülne, hogy három pápája lenne – kettő
nyugalmazott, egy pedig hivatalban.”
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Kedves Olvasóink!
Viseljük szívünkön Ferenc pápa betegeskedését,
imádkozzunk állapota javulásáért és azért, hogy
még sokáig álljon a Katolikus Egyház élén!
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