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ĮŽANGA

„Aš tiesiog važiuosiu su vaikinais autobusu.“
Štai ką naujai išrinktas popiežius pasakė
savo limuzino vairuotojui ir apsaugos
vairuotojui po pirmojo prisistatymo
Romos gyventojams

2013 metų kovą naujuoju Katalikų Bažnyčios
popiežiumi išrinkus kardinolą iš Argentinos
Chorchę Marijų Bergolją (Jorge Mario Bergoglio), viso pasaulio dėmesys nukrypo ne tik į
tai, ką jis darys būdamas popiežiumi, bet ir
į tai, kaip jis gyveno - ir ką skelbė - praeity
je. Kol kas yra visiškai aišku, kad, lyginant su
kitais popiežiais, jo gyvenimo būdą galėtume
pavadinti kukliu ir netradiciniu. Pavyzdžiui,
būdamas kardinolu, jis prašydavo nevartoti
kreipinio „Jūsų Eminencija“, o tiesiog kreiptis
į jį žodžiais „Tėve Chorche“.

—
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Kai kurios iš pirmųjų nuotraukų, paskelbtų
netrukus po to, kuomet jis buvo pristatytas
daugybei džiūgaujančių maldininkų Šv. Petro
aikštėje, atskleidžia, kaip giliai jame įaugęs
nusižeminimas ir troškimas tarnauti varg
šams. Vienoje nuotraukoje matome, kaip jis
atsiklaupęs mazgoja kojas moteriai, kituose
naujienų pranešimuose matėme, kad tą patį
jis daro sergantiesiems AIDS. Sunku įsivaiz
duoti jo pirmtaką Vatikane, darantį ką nors
panašaus.
Tapo aišku, kad nusižeminimas ir troškimas
bendrauti su žmonėmis jų lygmeniu, - ne
svarbu, ar jie katalikai, ar ne, - jau pelnė jam
milžiniškas gerbėjų gretas. Jis skaldo anekdo
tus, nesidrovi užduoti savo šalies vadovams
nepatogių klausimų apie neteisingumą, at
sisako vairuotojų ir prabangaus transporto,
norėdamas paspausti rankas paprastiems
žmonėms. Daugelyje naujienų pranešimų ne
trūko pasakojimų ir apie tai, kaip jis sugeba
paguosti tuos, kuriuos seniai atstūmė pačios
įvairiausios Bažnyčios.
Tuo pat metu jis parodo, jog yra realus žmogus
su žmogiškais troškimais, kuriems atsiduoda

—
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visa širdimi (na, bent jau keletui...). Galų gale
kada pastarąjį kartą girdėjote apie popiežių,
kuris būtų prisipažinęs, jog mėgsta tango, ir
kuris pareiškė esąs nuo pat vaikystės ištikimas
vienam Buenos Airių futbolo klubui?
Jo žodžiai neprieštarauja darbams, ir tai aki
mirksniu pelnė jam pagarbą ir susižavėjimą
visame pasaulyje. Būdamas Buenos Airių
kardinolu, Bergoljas nesutiko įsikelti į praš
matnius apartamentus rūmuose, kuriuos lig
toliniai kardinolai vadino namais. Vietoj to jis
nuomojosi kuklų dviejų kambarių butą, kur
pats sau gaminosi paprastą valgį, į darbą važi
nėdavo autobusu, o vyskupiją įtikino užleisti
kambarius oficialiojoje rezidencijoje būreliui
neturtingų misionierių.
►j* ►£«
Kai 2013 m. kovo viduryje konklava susitiko
rinkti naujo popiežiaus, Chorchės Marijaus
Bergoljo išrinkimas pontifiku Katalikų Baž
nyčiai iš esmės reiškė net tris naujus, prece
dento istorijoje neturinčius dalykus.

—
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Pirmiausia, jis buvo pirmasis jėzuitas, kada
nors išrinktas į tokį postą. Jėzuitai garsėja
vieno maištingiausių katalikiškų ordinų repu
tacija, - dažnai nevengia atviro konflikto su
tradiciniu katalikišku mokymu, - o kartu ir
pasižymi intelektualiniu griežtumu.
Antra, jis yra pirmasis popiežius, kilęs iš Šiau
rės ir Pietų Amerikos, ir, tiesą sakant, pirma
sis iš Lotynų Amerikos, regiono, kuriame gy
vena daugiausia - apie 40 procentų - pasaulio
katalikų.
Galų gale jis yra pirmasis pontifikas, pasirin
kęs Pranciškaus vardą, iš pagarbos šv. Pran
ciškui Asyžiečiui, italui, kuris savo gyvenimą
paskyrė vargšams ir įsteigė vienuolinį pran
ciškonų ordiną.
Katalikams, įpratusiems prie griežtų ir valdin
gų popiežių, tokių kaip Benediktas XVI, kon
klavos pasirinktas Chorchė Marijus Bergoljas
yra širdžiai malonus ir džiaugsmingas daly
kas, primenantis geruosius Jono Pauliaus II
laikus. O kadangi popiežius iš esmės yra
pasaulio lyderis, savo padėtimi visuomenėje
prilygstantis prezidentams ir ministrams pir
mininkams, nėra abejonės, kad ir kiti lyderiai

—
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jau rikiuojasi į eilę, norėdami patekti pas jį
audiencijos.
Per labai trumpą laiką popiežius Pranciškus
padarė neišdildomą įspūdį katalikams, sutei
kė optimizmo jų tikėjimui, o kartu ir gyve
nimui.
Geriausias būdas katalikams ir visiems susi
domėjusiesiems naujuoju popiežiumi labiau
jį pažinti yra jo paties raštai, - jis yra parašęs
ne vieną knygą, daugybę laiškų bei pamoks
lų, - taip pat ir ankstesni jo interviu. Popie
žius Pranciškus savais žodžiais suteiks skaity
tojams progą tą patirti, jo pažiūras ir mintis
sutraukiant į glaustas ir talpias citatas, kad
visi - ir katalikai, ir nekatalikai, - galėtų kuo
greičiau ir kuo geriau pažinti Tėvą Chorchę.

—

\7

—

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS
Savais žodžiais

APIE AMŽIŲ IR SENĖJIMĄ

Sakoma, kad senatvė yra išminties sostas. Se
noliai turi išminties, jos įgijo, eidami per gy
venimą, - kaip šventyklos senoliai Simeonas
ir Ona, kuriems išmintis leido atpažinti Jėzų.
Duokime jaunimui išminties: kaip gero vyno,
kuris su metais darosi vis geresnis, duokime
jaunimui savo gyvenimo išminties.
Kreipimasis į kardinolus, The Vatican Today,
2013 m. kovo 15 d.
* * *
Senas žmogus yra istorijos perdavėjas, tas,
kuris mums neša prisiminimus, mūsų tautos,
šalies, šeimos, kultūros ir religijos atmintį...
Jis nugyveno ilgą gyvenimą, ir net jei nugy
veno kaip kvailys, jis vis tiek yra vertas tikro
dėmesio.
Sobre EI Cielo y La Tierra, 2010 m.

21

*

*

*

Seno žmogaus kartėlis yra blogiau už bet kurį
kitą, nes iš jo nėra kelio atgal.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE SAVO PASKYRIMĄ
POPIEŽIUMI

Nenoriu gaišinti žmonių. (Prieš pasirodyda
mas balkone pasveikinti susirinkusiųjų Šv. Pe
tro aikštėje.)
2013 m. kovo 13 d.
* * ^
Broliai ir seserys, labas vakaras. (Pirmieji jo
žodžiai miniai po to, kai buvo pristatytas kaip
popiežius.)
2013 m. kovo 13 d.
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APIE ARGENTINĄ

Ar tiesa, kad argentiniečiai nenori užmegzti
dialogo? Taip nesakyčiau. Atvirkščiai, aš ma
nau, kad mes tapome aukomis požiūrių, kurie
mums trukdo užmegzti dialogą: tai - arogan
cija, nesugebėjimas išklausyti, susierzinimas
kalbantis... ir begalė kitų.
Sobre Ei Cieloy La Tierra, 2010 m.

^
Skaudi mūsų politinė istorija pernelyg dažnai
pataikaudavo tylėjimui. Eufemizmų vartoji
mas neretai veikdavo lyg skausmą malšinan
tys vaistai.
Homilija, 2008 m. Velykos
►r< ►!« %*
Argentina pasiekė lemiamo apsisprendimo
akimirką... sprendimo toliau išlikti šalimi,
mokytis iš skausmingų praeities išgyvenimų
ir pradėti naują kelią arba skęsti varge, chao

—

23

—

se, patirti vertybių praradimą ir visuomenės
irimą.
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos
* *
Ir vis tiek išdrįsiu pasakyti: mes, argentiniečiai,
turime ilgą abipusio nepakantumo istoriją.
Homilija, 2005 m. Velykos
* *
Mes gyvename tokioje pasaulio dalyje, ku
rioje nelygybė yra didžiausia, dalyje, kuri
sparčiausiai augo, tačiau beveik nesumažino
skurdo. Neteisingas gėrybių paskirstymas iki
šiol tebegyvuoja ir sukuria socialinės nuodė
mės situaciją, kuri šaukiasi dangaus ir riboja
daugybės mūsų brolių galimybes gyventi vi
savertį gyvenimą.
Kreipimasis, CELAMkonferencija,
2007 m. gegužės 21 d.

—
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APIE ARGENTINOS PURVINĄJĮ
KARĄ

Bažnyčioje buvo krikščionių iš abiejų stovy
klų: krikščionių, kurie žuvo kaip partizanai,
krikščionių, kurie padėjo gelbėti žmones,
ir krikščionių engėjų, tikėjusių, kad taip jie
gelbsti tėvynę.
Sobre Ei Cieloy La Tierra, 2010 m.

* ►!« *
Mes tikime, jog priemonės, kurių ėmėsi tei
singumo sistema, norėdama išaiškinti šiuos
įvykius, turi tarnauti tam, kad atnaujintų visų
piliečių pastangas susitaikymo linkme, o kar
tu ir ragintų atsiriboti ne tik nuo nebaudžia
mumo, bet ir nuo neapykantos bei pagiežos.
[Bet kuris katalikas, kuris dalyvavo, tai darė]
savo iniciatyva, klysdamas ir sunkiai nusi
dedamas prieš Dievą, žmoniją ir savo paties
sąžinę.
Interpress Service, 2007 m. spalio 11 d.

—
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Baisybės, padarytos valdant kariškiams, buvo
atskleistos tik lašas po lašo, bet man jos iki
šiol tebėra viena didžiausių šios šalies rykščių.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE MENĄ IR MENININKUS

Menininkai gerai žino, kad grožis ne tik guo
džia, bet ir gali kelti jaudulį. Didieji meistrai
žinojo, kaip pasitelkus grožį pavaizduoti tą
žmogiškosios būklės tikrovę, kuri yra tragiš
kiausia ir skaudžiausia.
Arkivyskupo disertacija, ADEPA,
2006 m. balandžio 6 d.
* *
Argentina davė pasauliui daugybę puikių ra
šytojų ir menininkų... kiekvieno žanro, prade
dant pačiais tradiciškiausiais ir baigiant tais,
kurie išreiškia jaunesnių kartų pažiūras, - ir

—
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visi jie kai ką pasako apie tai, kas mes esame
ir kuo norime būti!
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2006 m. Velykos
►P

*

*

Marko Šagalo (Marc Chagall) Baltasis nukry
žiavimas. (Jo mėgstamiausias paveikslas.)
EI Jesuita, 2010

APIE PRAŠYMĄ KATALIKAMS
MELSTIS UŽ JĮ

Norėčiau suteikti jums palaiminimą, bet pir
ma noriu paprašyti jūsų vienos paslaugos.
Prieš vyskupui palaiminant savo žmones,
prašau jūsų melsti Viešpatį, kad Jis palaimin
tų mane.
Pirmasis popiežiškasis palaiminimas,
2013 m. kovo 13 d.

—
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APIE SIEKIUS

Niekas negali augti, prieš tai nepripažinęs
savo mažumo.
Homilija, 2006 m. kovo 25 d.

APIE PAGALBĄ NUSIŽUDYTI

Argentinoje egzistuoja pogrindinė eutanazi
ja. Socialinė rūpyba moka tik iki tam tikros
ribos; kai ją peržengi, „mirk, esi labai senas“.
Šiandien pagyvenusieji tiesiog nurašomi, kai
iš tikrųjų jie yra visuomenės išminties sostas.
Teisė į gyvybę reiškia leisti žmonėms gyventi,
o ne žudyti, leisti jiems augti, valgyti, moky
tis, gydytis, leisti oriai numirti.
LifeSiteNews.com, 2007 m. spalio 5d.

Tai kultūra, kurioje pagyvenę žmonės nurašo
mi kaip nereikalingi.
Kalba, Aparesidos dokumentas,
2007 m. spalio 2 d.
—
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APIE ATEISTUS

Nesakau, kad [ateisto] gyvenimas yra pa
smerktas [pragarui], nes esu įsitikinęs, jog
neturiu teisės spręsti apie moralinį to asmens
dorumą.
Sobre Ei Cieloy La Tierra, 2010 m.

*

*

Ne kiekvienas iš čia esančiųjų priklauso ka
talikų tikėjimui, o kiti iš viso netiki. Gerbiu
kiekvieno jūsų sąžinę, žinodamas, jog kiek
vienas iš jūsų esate Dievo vaikas. Telaimina
jus Dievas.
Spaudos konferencija Vatikane,
2013 m. kovo 16 d.
* * *
[Aš] pažįstu daugiau agnostikų negu ateistų;
pirmieji yra labiau neapsisprendę, antrieji labiau įsitikinę.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

—
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APIE VIENIŠŲ TĖVŲ VAIKŲ
KRIKŠTĄ

Vaikas nėra niekaip atsakingas už savo tėvų
santuokos būklę. Ir dažnai krikštas gali tapti
nauja pradžia ir tėvams.
30 Giorniy 2009 m. rugpjūtis

* * *
Mūsų bažnytiniame regione yra kunigų, ku
rie nekrikštija vienišų motinų vaikų, nes šie
buvę pradėti be santuokos sakramento. Tokie
yra mūsų laikų veidmainiai: tie, kurie suklerikalina Bažnyčią, tie, kurie atskiria Dievo tau
tą nuo išganymo. O ši vargšė mergina, kuri,
užuot sugrąžinusi vaiką jo siuntėjui, turėjo
drąsos nešti jj j pasaulį, dabar turi klaidžio
ti iš parapijos į parapiją, kad jos vaikas būtų
pakrikštytas!
New York Daily News, 2013 m. kovo 14d.

—
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APIE GROŽĮ

Nedaugelis dalykų gali sujaudinti labiau už
žmogišką grožio poreikį, glūdintį kiekvienoje
širdyje.
Arkivyskupo disertacija, ADEPA,
2006 m. balandžio 6 d.
* * *
Būdamas žmogiškas, grožis kartais būna tra
giškas, stulbinantis, jaudinantis; retkarčiais jis
priverčia mus susimąstyti apie tai, ko nenori
me, arba parodo mūsų klaidas.
Arkivyskupo disertacija, ADEPA,
2006 m. balandžio 6 d.

3i —

APIE TAI, KAD BUVO IŠRINKTAS
POPIEŽIUMI

Kaip žinote, konklavos pareiga yra duoti Romai
vyskupą. Regis, mano broliai kardinolai nuke
liavo į patį pasaulio kraštą. Bet štai mes čia.
Pirmasis popiežiškasis palaiminimas,
2013 m. kovo 13 d.
* * *
Teatleidžia jums Dievas. (Per pirmąją vaka
rienę su kardinolais po toy kai buvo išrinktas
popiežiumi.)

APIE TAI, KADA YRA TEISUS... IR
KADA KLYSTA

Aš nežinau visų atsakymų. Nežinau nė visų
klausimų... Prisipažįstu, kad dažniausiai dėl
mano temperamento pirmasis man į galvą
šaunantis atsakymas būna klaidingas... Keista,
bet taip jau man nutinka...
EI Jesuita, 2010 m.
—

32 —

APIE GIMIMŲ KONTROLĘ

[Prieš prezervatyvus nusiteikę fanatikai nori]
visą pasaulį sukišti į prezervatyvą.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE NUOTAKŲ SIAUBŪNIŲ
VESTUVES

Kai kuriose bažnyčiose, - ir aš nuoširdžiai
sakau, kad nežinau, kaip tai atitaisyti, - ver
da nuožmios varžytuvės tarp pamergių ir
nuotakų. Šios moterys negerbia religinio
veiksmo; jos tik trokšta pasirodyti. Ir tai
slegia man sąžinę; būdamas kunigas, aš tai
leidžiu ir kol kas neradau būdo, kaip tai su
stabdyti.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE BUENOS AIRES

Išsiblaškęs mieste, išsklidęs mieste, egoistiškas
mieste: raudok. Tegul tavosios ašaros apvalo

—
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tave... Tegul šį lengvabūdišką, paviršutinišką
miestą apvalo jo sielvartas.
Homilija, 2005 m. gruodžio 30 d.
*

*

>b

Daugeliui Buenos Airės primena vergų fabri
ką... mėsmalę, kuri naikina jų gyvenimus, pa
laužia valią ir atima laisvę.
Vatican Insider, 2011 m. gruodžio 15 d.

* * *
Mokykloje mus mokė, kad vergija panaikinta,
bet žinote ką? Tai buvo pasaka! Mat Buenos
Airėse vergija vis dar reiškiasi įvairiausiais pa
vidalais. Šiame mieste darbininkai išnaudoja
mi nelegaliuose cechuose, o jei jie imigrantai,
jiems neleidžiama išvykti; šiame mieste yra
vaikų, kurie daugybę metų gyvena gatvėse.
Šiame mieste moterys grobiamos ir verčia
mos išnaudoti ir skriausti savo kūną, tuo su
naikinant jų orumą. Čia yra vyrų, kurie pikt

—
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naudžiauja žmogaus kūnu ir iš jo pelnosi. Su
šunimis elgiamasi geriau negu su šiais mūsų
vergais! Išspirti juos lauk! Atsikratyti jais!
Homilija, 2011 m. rugsėjo 23 d.

*

>b

*

Šis miestas nemoka raudoti. Viskas pataisoma
skausmą malšinančiais vaistais... Beveik visi
jie užsidirbdavo sau duoną kasdienę. Oriai!
Tėve, neleisk priprasti prie minties, kad, no
rint užsidirbti kasdienės duonos, reikia ke
liauti lyg galvijų bandai. (Po toykai per trauki
nio katastrofą Buenos Airių geležinkelio stotyje
žuvo 52 keleiviai.)
Homilija, 2012 m. kovo 23 d.
* * *
Kaip miela yra vaikščioti šiuo keliu, niekur
neskubant, jaučiant kitus šalia, dainuoti, žval
gytis pirmyn, dairytis į dangų, melstis už tuos,
kurių nėra su mumis Buenos Airėse!
Homilija, 2008 m. gegužės 24 d.
—
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* * *
Kai meldžiuosi už Buenos Airių miestą, dėko
ju už tai, kad būtent šiame mieste aš gimiau.
Kreipimasis į Pirmąjį regioninį miesto parapijų
kongresą, 2011 m. rugpjūčio 25 d.

APIE KARDINOLUS

Kardinolo titulas yra tarnystė; tai nėra apdo
vanojimas, kuriuo reikėtų visiems girtis.
Vatican Insider, 2013 m. vasario 24 d.

* * *
Kardinolai yra ne NVO atstovai, o Viešpa
ties tarnai, įkvėpti Šventosios Dvasios, kuri
vienintelė iš tiesų geba atskirti charizmas ir
suvienyti jas Bažnyčioje. Kardinolas turi suge
bėti atskirti charizmas ir tuo pat metu ieškoti
vienybės, suvokdamas, jog skirtumo ir vieny
bės kūrėjas yra pati Šventoji Dvasia. Kardi
nolai, nepasižymintys tokia mąstysena, mano
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manymu, nėra tokie kardinolai, kokius juos
norėtų matyti Benediktas XVI.
Vatican Insider, 2012 m. vasario 24 d.

APIE KATECHETUS

Tikiuosi, kad tarp jūsų nėra vietos apaštali
nėms mumijoms... prašau, nereikia! Eikite j
muziejų - mumijos geriau atrodo ten.
Kalba per Arkivyskupijos susitikimą, 2005 m.
kovo 12 d.

APIE KATALIKIŠKĄ GYVENIMĄ

Kai žmogus nebeeina, jis sustoja. Kai žmo
gus stato ne ant akmens, kas nutinka? Nu
tinka tas pat, kas vaikams paplūdimyje, kai
jie stato smėlio pilis; viskas griūva, nes neturi
pagrindo.
Homilija, pirmosios popiežiškosios Mišios,
2013 m. kovo 14 d.

—
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>b

Eiti, statyti, išpažinti. Tačiau reikalas ne iš
lengvųjų, nes einant, statant, išpažįstant kar
tais pasitaiko sukrėtimų, judesių, nebūdingų
kelionei: tai judesiai, atitraukiantys mus atgal.
Homilija, pirmosios popiežiškosios Mišios,
2013 m. kovo 14d.

APIE KUNIGŲ CELIBATĄ

Taip, kalbant hipotetiškai, Vakarų katalikybė
galėtų peržiūrėti celibato klausimą... Tačiau
šiuo metu aš pasisakau už celibato išlaikymą,
su visais už ir prieš, nes mes turime dešimt
amžių daugiau geros nei blogos patirties.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE CHARAKTERIO YDAS

Argi ne permaininga, vidutiniška tuštybė ver
čia mus statyti sienas, nesvarbu, ar tai būtų
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turtų, ar galios sienos, smurto ar nebaudžia
mumo sienos?
Homilija, 2011 m. gegužės 25 d.
*

*

Mane nustebino ir suglumino, kai vienas
pažįstamas, paklaustas, kaip gyvena, atsakė:
„Blogai, bet jau pripratau.“
Homilija, 2012 m. vasario 22 d.

APIE VAIKŲ DARBĄ

Suaugusiųjų darbo skatinimas ir stiprinimas
padės išvengti vaikų darbo [reiškinio]. Jei
tėvai turėtų prasmingą darbą, leidžiantį pa
tenkinti šeimos poreikius, vaikui būtų labai
sunku eiti ir ieškotis darbo.
Laiškas jaunimui, 2005 m. spalio 1d.

—
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APIE VAIKUS

Kokį pasaulį paliekame savo vaikams? O gal
geriau paklausti taip: „Kokius vaikus mes
duodame šiam pasauliui?“
Homilija, 1999 m. rugsėjo 1d.
* * *
Mūsų rankose - atsakomybė ir kartu galimy
bė padaryti šį pasaulį daug geresnį savo vai
kams.
Homilija, 2005 m. Velykos
* * *
Turėtume suvokti, kokia kritiška padėtis lau
kia mūsų vaikų ir jaunimo.
Laiškas jaunimui, 2005 m. spalio 1d.
* * *

—
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Tokia daugybė vaikų nemoka melstis!
Homilija, Pelenų diena, 2004 m. vasario 25 d.
*
Su vaikais blogai elgiamasi, jie neugdomi arba
jiems trūksta maisto. Daugelis paverčiami
prostitutėmis ir išnaudojami. Ir tai vyksta čia,
Buenos Airėse, didžiame Pietų mieste. Vai
kų prostitucija siūloma kai kuriuose penkių
žvaigždučių viešbučiuose: ji įtraukta į pramo
gų meniu prie rubrikos „Kita“.
Kalba, 2007 m. spalio 2 d.

APIE PASIRINKIMUS

Kiekvieną dieną visiems tenka akis į akį susi
durti su pasirinkimu būti geraisiais samarie
čiais arba abejingais keliautojais pro šalį.
Homilija, 2003 m. gegužės 25 d.

—
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APIE TAI, KODĖL PASIRINKO
PRANCIŠKAUS VARDĄ

Vargšų žmogus. Taikos žmogus. Žmogus, ku
ris mylėjo kūriniją ir rūpinosi ja, - o šią aki
mirką mūsų santykiai su Kūrėju nėra patys
geriausi. Žmogus, kuris mums davė šią taikos
dvasią, neturto žmogus, norėjęs neturtingos
Bažnyčios.
Spaudos konferencija Vatikane, 2013 m. kovo
16d.

Pranciškus yra ir taikos žmogus. Štai kaip
atsirado mano širdyje tas vardas: Pranciškus
Asyžietis. Man jis yra neturto žmogus, tai
kos žmogus, žmogus, kuris myli ir globoja
kūriniją.
Spaudos konferencija Vatikane, 2013 m. kovo
16 d.
* * *

—
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Jis atnešė krikščionybei neturto idėją, pasi
priešindamas tiek civilinių, tiek bažnytinių to
meto galingųjų prabangai, puikybei, tuštybei.
Jis pakeitė istoriją.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE KRIKŠČIONIŠKĄ GYVENIMĄ

Krikščioniška tiesa yra patraukli ir įtikina
ma, nes ji atsiliepia į giliausius žmogiškosios
būties poreikius, skelbdama, jog Kristus yra
vienintelis kiekvieno žmogaus ir visų žmonių
Gelbėtojas. Šis pranešimas šiandien galioja
taip pat, kaip ir krikščionybės pradžioje, kai
vyko didžioji Evangelijos misijų plėtra.
Kreipimasis į kardinolus, The Vatican Today,
2013 m. kovo 15 d.
* *
[Gyventi] krikščionišką gyvenimą [reiškia]
liudyti su džiaugsmu, kaip tai darė Jėzus.
EI Jesuita, 2010 m.

—
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*

>b

*

Krikščioniškas gyvenimas reiškia nuolatinį
ėjimą Dievo akivaizdoje, bet jis nėra laisvas
nuo sunkumų ir išmėginimų.
Homilija, 2006 m. kovo 11 d.
* * *
Kiekvieno krikščionio gyvenime... pasitaikys
tokių patyrimų kaip dykuma, vidinis apsiva
lymas, tamsi naktis.
Homilija, 2006 m. kovo 11 d.

APIE KALĖDAS

Kas yra Kalėdų dvasia? Metams bėgant, kul
tūros pasaulis mėgino ją išreikšti tūkstančiais
būdų, ir jam pavyko mus priartinti prie Kalė
dų dvasios prasmės. Kiek Kalėdų istorijų mus
prie jos priartina?
La Nation, 2011 m. gruodžio 23 d.

—
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APIE BAŽNYČIĄ

Privalome vengti šios dvasinės ligos - Bažny
čios, nurodančios tik į save. Tiesa, kad, iškly
dus iš šio kelio, kaip gali nutikti bet kuriam
vyrui ar moteriai, pasitaiko nelaimingų atsiti
kimų. Bet jei Bažnyčia liks užsidariusi savyje,
nurodanti tik į save, ji pasens. Ir jei reikėtų
rinktis tokią Bažnyčią, kuri atsitiktinai išklys
ta iš kelio, ar tokią, kuri serga užsidariusi sa
vyje, aš neabejoju: renkuosi pirmąją.
EI Jesuita, 2010 m.

* *
Jei istorijos eigoje Bažnyčia taip smarkiai kei
tėsi, nesuprantu, kodėl neturėtume jos pritai
kyti prie [mūsų] laikų kultūros.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

* *

—
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Bažnyčia yra Motina ir kalba su žmonėmis
taip, kaip motina kalba su savo vaiku, kalba
su tokiu pasitikėjimu, kad vaikas jau žino, jog
viskas, ko jį moko, yra jo paties labui, nes jis
suvokia, jog yra mylimas.
Homilija, 2005 m. sausio 19 d.
*

*

Bažnyčia buvo, yra ir bus persekiojama.
Homilija, 2007 m. balandžio 23 d.

Kaip aš norėčiau tokios Bažnyčios, kuri būtų
vargšė ir vargšams.
Spaudos konferencija Vatikane,
2013 m. kovo 16d.
* * *

-
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Manęs neturėtų piktinti faktas, kad Bažny
čia yra mano motina: aš privalau pažvelgti
į jos nuodėmes ir trūkumus lygiai taip pat,
kaip pažvelgčiau į savo motinos nuodėmes ir
trūkumus. Ir kai apie ją pagalvoju, prisime
nu gerus ir gražius dalykus, kurių ji pasiekė,
prisimenu labiau negu jos silpnybes ir ydas.
Motina, prieš apsigindama žodžiais, pirmiau
sia ginasi meilės kupina širdimi. Įdomu, ar
tie, kurie tiek daug dėmesio skiria skanda
lams, savo širdyse turi bent truputėlį meilės
Bažnyčiai.
America Magazine, 2013 m. kovo 13 d.

APIE BAŽNYČIĄ BUENOS AIRĖSE

Užuot vien buvę Bažnyčia, kuri sveikina ir
priima, mes stengiamės būti Bažnyčia, kuri
išeina iš savo ribų ir keliauja pas tuos vyrus
ir moteris, kurie nedalyvauja parapijų gyveni
me, nedaug apie ją težino ir yra abejingi. Mes
rengiame misijas viešose aikštėse, kur papras
tai susirenka daug žmonių: meldžiamės, šven

—
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čiame Mišias, siūlome krikšto sakramentą,
kurį po neilgo pasirengimo suteikiame.
Vatican Insider, 2013 m. vasario 24 d.

APIE BAŽNYTINĘ POLITIKĄ

Popiežius... kalbėjo apie Jokūbą ir Joną, ir
įtampą, kilusią tarp pirmųjų Jėzaus sekėjų dėl
to, kuriam atiteks pirmutinė vieta. Tai parodo,
jog tam tikros nuostatos ir ginčai egzistavo
Bažnyčioje nuo pat pradžių.
Vatican Insider, 2012 m. vasario 24 d.

* * ►£<
Religijų viduje pasitaiko sektorių, kurie yra
tokie įsakmūs ir nurodinėjantys, jog pamiršta
žmogiškąją pusę.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

* * *

-
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Būta ir sugedimo laikotarpių. Tai buvo labai
sunkūs laikai, bet religija atsigaudavo.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE BAŽNYČIOS POLINKĮ
PABRĖŽTI KANČIĄ

Tiesa, kad vienu metu [Bažnyčia] tikrai pa
brėždavo kančios klausimą. Kančios išaukš
tinimas Bažnyčioje daugiausia priklauso nuo
epochos ir [aptariamos] kultūros.
EI Jesuita, 2010 m.

APIE MIESTUS

Kiekvienas didelis miestas pasižymi daugybe
turtų, daugybe galimybių, bet ir daugybe pa
vojų.
Homilija, 2005 m. kovo 12 d.
*

—

^
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Miestas yra ir motina.
Homilija, 2005 m. gruodžio 30 d.

APIE PILIETYBĘ

Politinė visuomenė išliks tik tada, jei bendrų
žmogiškų poreikių tenkinimas taps mūsų pa
šaukimu. Toks yra piliečio vaidmuo.
Homilija, 1999 m. gegužės 25 d.
* *
Mes esame istoriški žmonės. Gyvename laike
ir erdvėje. Kiekviena karta yra skolinga prieš
ją gyvenusiai ir reikalinga ateinančiai. Tai
daugiausia ir reiškia būti tauta: suvokti save
kaip tęsiančius darbą kitų vyrų bei moterų,
jau atlikusių savąją dalį.
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos

—
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Neprivalome tikėtis visko iš tų, kurie mus val
do; tai būtų vaikiška.
Homilija, 2003 m. gegužės 25 d.
* * *
Žmonės yra istoriški subjektai, o tai reiškia pueblo [tautos] piliečiai ir nariai. Valstybė ir
visuomenė turėtų kurti socialines sąlygas, ku
rios skatintų ir sergėtų jų teises ir leistų jiems
būti savojo likimo statytojais.
Kalba, Arkivyskupijos socialinė sielovados
konferencija, 2010 m. spalio 16 d.

APIE CIVILIZACIJĄ

Yra įmanoma sukurti naują civilizaciją, kurios
centre būtų meilė ir gyvybė.
Homilija, 2004 m. rugsėjo 25 d.

—

5i

—

APIE KONKLAVĄ

Konklavos laikotarpis buvo pilnas prasmės ne
tik Kardinolų kolegijai, bet ir visiems tikin
tiesiems. Šiomis dienomis kone apčiuopiamu
būdu jautėme visuotinės Bažnyčios meilę ir
solidarumą, taip pat ir daugelio žmonių dė
mesį, kurie, nors ir būdami ne mūsų tikėjimo,
žvelgia į Bažnyčią ir Šventąjį Sostą su pagarba
ir susižavėjimu.
Kreipimasis į kardinolus, The Vatican Today,
2013 m. kovo 15 d.

APIE POKALBĮ

Ar galėtume būti atidesni ir labiau kreipti dė
mesį į tai, ką sakome ir ko nesakome kitiems?
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos
*

—

*
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Norint palaikyti dialogą, reikia mokėti nu
leisti apsaugines užtvaras, atverti savo namų
duris ir parodyti žmogišką šilumą.
Sobre Ei Cieloy La Tierra, 2010 m.

* *
Tikrasis žmogiškosios sąmonės augimas ne
gali remtis niekuo kitu, kaip tik dialogo ir
meilės praktika.
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos

APIE KŪRYBIŠKUMĄ

Kūrybiškoms būtybėms tenka nelengvas iš
mėginimas - įtariai vertinti kiekvieną pa
sakojimą, mintį, teiginį ar pasiūlymą, kuris
laikomas „vieninteliu įmanomu keliu“. Visada
būna kitų kelių. Visada būna kita galimybė.
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2003 m. balandžio 9 d.

—
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* * *
Jei, norėdami ką nors pastatyti, visada išardome ir sutrypiame tai, ką kiti darė prieš mus,
kaip tada galime sukurti ką nors tvirta?
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2003 m. balandžio 9 d.

APIE KRITIKĄ ARGENTINOS
VADOVŲ ADRESU

Atrodo, užuot stengęsi užkirsti [jai] kelią, jie
nusprendė padaryti nelygybę dar didesnę.
Guardiany2013 m. kovo 13 d.

APIE MIRTĮ

Galvoju apie mirtį kiekvieną dieną.
Ei Jesuita, 2010 m.

—
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APIE ARGENTINOS PREZIDENTO
NESTORO KIRŠNERIO MIRTĮ

Ir štai šiandien susirinkome čia pasimelsti už
žmogų, vardu Nestoras, kurį Dievas pasišaukė
pas save ir kuris buvo tautos pateptas [vado
vauti].
Homilija, 2010 m. spalio 27 d.

APIE MIRTIES BAUSMĘ

Anksčiau tai buvo viena bausmių, kurias
krikščionybė pripažino. Tačiau šiandien mo
ralinė sąžinė tapo rafinuotesnė, o katekizmas
sako, kad būtų geriau, jei [mirties bausmės]
išvis nebūtų.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE DEMOKRATIJĄ

Žinoma, dalyvavimas politiniame gyvenime
yra būdas pagerbti demokratiją.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

—
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APIE VELNIĄ

Kalbant teologine prasme, Velnias yra būtybė,
kuri nusprendė nepriimti Dievo plano.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

* * *
Tas, kas nesimeldžia Jėzui Kristui, meldžiasi
Velniui.
Pirmoji homilija po išrinkimo popiežiumi,
2013 m. kovo 15 d.
* * *
Iš savo patirties jaučiu Velnio [buvimą] kas
kartą, kai esu gundomas padaryti ką nors, ko
manęs prašė ne Dievas.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

—
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APIE ORUMĄ

Nevalia pažeisti nė vienos moters arba vyro
orumo ir pateisinti tai kokiu nors dalyku arba
idėja. Tokie pateisinimai neegzistuoja.
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2007 m. balandžio 18 d.

Kai asmuo ar tauta parduoda savo orumą
arba ima dėl jo derėtis... visa kita praranda
nuoseklumą ir nustoja vertės.
Homilija, 2007 m. rugpjūčio 7 d.

APIE ABEJONĘ

Didžiausieji vadovai Dievo giminėje buvo tie
žmonės, kurie palikdavo vietos abejonei.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

—
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APIE NARKOTIKUS

Alkoholis ir narkotikai yra lengvai pasiekia
mas trumpiausias kelias.
Guardian, 2013 m. kovo 16 d.

APIE ŠVIETIMĄ

Švietimas yra tikroji meilės visuomenei išraiška.
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2006 m. balandžio 27 d.

APIE ELITIZMĄ

Plačiai žinomų elito atstovų nepakantumas
nesupranta nei sunkaus kasdienio žmonių
triūso, nei išmintingo žmogaus sakomų
žodžių.
Homilija, 2004 m. gegužės 25 d.

-
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APIE EVANGELIZMĄ

Mes turime eiti ir kalbėtis mieste su tais žmo
nėmis, kuriuos matėme išėjusius į savo namų
balkonus. Turime išlįsti iš savojo kiauto ir pa
sakyti jiems, kad Jėzus yra gyvas... pasakyti su
džiaugsmu... nors kartais tai ir gali atrodyti
šiek tiek beprotiška.
Homilija, 2000 m. kovo 11 d.

APIE IŠSKYRIMĄ

Kartais aš klausiu savęs, ar mes, Bažnyčia,
taikstomės su tokia išskyrimo kultūra, kurioje
nebėra vietos pagyvenusiam žmogui, vaikui,
kur nėra laiko sustoti šalikelėje kaip gerajam
samariečiui.
Homilija, 2005 m. kovo 12 d.

APIE TIKĖJIMĄ

Žmonės klausia, kodėl gaištame laiką, liesdami kažkokią statulą, kai galėtume eiti ieškotis

—
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darbo. Mes tai darome todėl, kad tikėjimas
nepalieka mūsų bėdoje. Mes tai darome, nes
tikėjimas išlieka. Mes tai darome, nes tikėji
mas yra viskas, ką turime tokiomis akimirko
mis kaip ši.
Washington Post, 2003 m. rugpjūčio 8 d.

* * *
Benediktas XVI ne kartą pabrėžė, kad dau
giausia dėmesio būtų skiriama tikėjimui at
naujinti, ir pristatė tikėjimą kaip dovaną, kuri
turi būti perduodama, dovaną, kuri turi būti
siūloma kitiems ir kuria turi būti dalijamasi
nesitikint jokio atlygio. Tai yra ne nuosavybė,
o misija.
Vatican Insider, 2012 m. vasario 24 d.

APIE ŠEIMĄ

Šeima yra natūralus žmogaus gyvenimo
centras.
Parish and Family, 2007 m. sausio 18 d.

—
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* * *
Bažnyčia mėgina parodyti šiuolaikiškai mąs
tantiesiems, kad šeima, paremta santuoka,
turi dvi esmines visų visuomenių ir visų kul
tūrų vertybes: stabilumą ir vaisingumą.
Parish and Family, 2007 m. sausio 18 d.

* * *
Tėvystė, motinystė, buvimas sūnumi ar dukra,
broliu ar seserimi yra bet kurios visuomenės
pagrindas, be jų kiekviena visuomenė praras
tų nuoseklumą ir pasuktų anarchijos link.
Parish and Family, 2007 m. sausio 18 d.

APIE SAVO ŠEIMOS ISTORIJĄ

[Mano tėvai] susipažino 1934 m. per Mišias.
Kitais metais jie susituokė.
Ei Jesuita, 2010 m.

—
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APIE PIRMĄJĄ ŽINUTĘ
SOCIALINIAME TINKLE TWITTER

Mieli bičiuliai, dėkoju iš visos širdies ir pra
šau jūsų ir toliau melstis už mane. Popiežius
Pranciškus
Twitter, @Pontifex

APIE FUTBOLĄ KAIP GYVENIMO
METAFORĄ

Tai visai kaip futbole: tenka patirti baudos
smūgius ten, kur jie krinta; negali nuspręsti,
kur jie pataikys. Toks yra ir gyvenimas, ir turi
tvarkytis su juo net ir tada, kai tau tai nepa
tinka.
Homilija, 2012 m. kovo 10 d.

APIE UŽSIENIO VERSLĄ

Pinigai irgi turi tėvynę, ir tasai, kuris eksplo
atuoja kokią nors pramonės įmonę vienoje
šalyje, o pinigus išgabena į kitą šalį ir ten juos
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saugo, nusideda, nes nepagerbia tais pinigais
šalies, kuri jį padarė turtingą.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE ATLEIDIMĄ

Prašome malonės, kad niekada nepavargtume
prašyti atleidimo, nes Jis niekada nepavargsta
atleisti.
Homilija, 2013 m. kovo 17 d.
* * *
Jei Dievas neatleistų, pasaulis neegzistuotų.
Homilija, 2013 m. kovo 17 d.

APIE TRAPUMĄ

Kviečiu jus atpažinti lobį, slypintį jūsų tra
pume.
Homilija, 2003 m. rugpjūčio 21 d.
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* * *
Dievas, žvelgdamas į mūsų trapumą, kviečia
prisiliesti prie Jo ne su baime, o su ryžtu.
Homilija, 2004 m. balandžio 8 d.

APIE LAISVĘ

Dvasios aklumas trukdo mums būti laisviems.
Homilija, 2004 m. gegužės 25 d.
* * *
Tokia yra kiekvieno asmens kova: būti lais
vam arba būti vergu.
Homilija, 2003 m. rugsėjo 4 d.

-
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APIE ATEITĮ

Istorijoje dar nebuvo tokios akimirkos kaip
ši, kad žmonija turėtų tokią galimybę sukurti
įvairialypę, suvienytą pasaulio bendruomenę.
Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos

APIE PINIGŲ AUKOJIMĄ
ELGETOMS

Kartais žmonių, atliekančių išpažintį, paklau
siu, ar duoda išmaldos elgetoms. Kai jie at
sako: „Taip“, aš klausiu: „O ar pažiūrite į akis
žmogui, kuriam duodate išmaldą? Ar palie
čiate jam ranką?“ Štai čia jie ir pradeda pai
niotis, nes daugelis tiesiog numeta pinigus ir
nusigręžia.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

—
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APIE GLOBALIZACIJĄ
Norėdami kovoti su globalizacijos padari
niais, dėl kurių teko uždaryti daugybę gamy
klų ir radosi skurdas bei nedarbas, privalote
skatinti ekonominį augimą pagal investavimo
iš apačios į viršų strategiją ir kurti smulkias
bei vidutines įmones. Išorinė pagalba turėtų
būti teikiama ne tik skiriant lėšų, bet ir stipri
nant darbo kultūrą bei politinę kultūrą.

La Stampa, 2001 m. gruodis

* * *
Jei įsivaizduotume globalizaciją kaip biliardo
kamuolį, - ji sunaikina gausias kiekvienos
kultūros dorybes.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

* * *

—
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Globalizacija, kaip ekonominė ir socialinė
ideologija, neigiamai paveikė skurdžiausias
mūsų bendruomenes.

Kreipimasis, CELAMkonferencija, 2007 m.
gegužė
* * *
Globalizacija, kaip vienakryptis ir pastovus
vertybių, praktikų ir gėrybių primetimas, eina
ranka rankon su pamėgdžiojimu ir kultūri
niu, intelektualiniu bei dvasiniu pavergimu.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos
* ^ *
Tokia globalizacija, kuri visus dalykus padaro
vienarūšius, iš esmės yra imperialistinė. Ga
liausiai ji tampa būdu pavergti žmones.
Sobre EI Cielo y La Tierra, 2010 m.

—
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* * *
Globalizacija yra ženklas, jog pagreitintai
vyksta kultūrinių šaknų nykimas, o ką jau
kalbėti apie kitų kultūros pakraipų invaziją,
ar tai būtų muzika, greitojo maisto verslas,
prekybos centrai, komunikacijos priemonės
ir pan.

Kreipimasis, CELAMkonferencija, 2007 m.
gegužė
* *
Nuo Bankoko iki San Paulo, nuo Buenos Ai
rių iki Los Andželo ar Sidnėjaus daugybė jau
nų žmonių klausosi tos pačios muzikos; vai
kai mato tuos pačius animacinius filmukus;
šeimos rengiasi, valgo ir pramogauja tose pa
čiose parduotuvėse. Vis dėlto ši globalizacija
yra nevienareikšmiška tikrovė.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos
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APIE DIEVĄ
Kai kas nors pernelyg pasitiki savimi, kai turi
atsakymus į visus klausimus, tai ženklas, kad
Dievas nėra su juo.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

* * *
Dievui labiausiai rūpi tai, kad mes esame Jo
bičiuliai.

Homilija, 2003 m. balandžio 17 d.
* * *
Galime sakyti, nebijodami pasirodyti nepa
garbūs: nėra nieko „neefektyvesnio“ už Dievą.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2004 m. Velykos
*

—

*
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Dievas nėra toks kaip stabai, kurie turi ausis,
bet nesiklauso. Jis nėra toks kaip galingieji,
kurie klausosi tik to, ko patys nori. Jis klau
sosi visko... ir Jis ne tik klausosi; Jam patinka
klausytis.

Homilija, 2006 m. rugpjūčio 7d.
^ ►!<
Dievas nėra koks nors Andreani [UPS arba
FedEx], kuris visą laiką siuntinėja žinutes.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE DIEVO DOVANAS
Kai žmogus sergsti savo dovaną ir neatlieka
savo darbo, jis nevykdo įpareigojimo ir išlieka
primityvus; kai pernelyg entuziastingai nusi
teikęs savo darbo atžvilgiu, jis pamiršta savo
dovaną ir sukuria konstruktyvinę etiką: jis
tiki viskuo, kas yra jo rankų darbo vaisius, ir
mano, kad dovanos neegzistuoja.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

—
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APIE DIEVO PAŽADUS
Jis nežada turtų ar galios, bet pažada savąją
globą ir didžiausią saugumą, kokį tik galima
rasti: prieglobstį Dievo vardu. Jis pažada sa
vąjį artumą, Tėvo šilumą [ir] savo glėbį, pilną
švelnumo ir supratimo.

Homilija, 2005 m. sausio 30 d.

APIE GERUS KETINIMUS
Vien ketinimo nepakanka. Jo nepakanka
mūsų broliams ir seserims, kurie yra labiau
siai stokojantys, neteisingumo ir išskyrimo
aukos, kuriems ketinimas „iš visos širdies“
nepadeda tada, kai reikia. To nepakanka net
mums patiems.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2004 m. Velykos
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APIE LIEŽUVAVIMĄ
Kas yra liežuvavimas? Tai yra tiesa, ištraukta
iš konteksto.

EI Jesuita, 2010 m.

APIE SAVO DIDŽIAUSIĄ BAIMĘ
Tiesa, kad į katalikybę smelkiasi hedonistinė,
vartotojiška, savimyliška kultūra. Ji mus už
teršia... Joje glūdi religingumo praradimas,
kurio aš labiausiai bijau.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE GURU
Čia nėra jokio guru, kuris paaiškintų mums
žmogaus slėpinį; nieko, kas pasakytų, kad
viskas bus štai taip, o mums viskas klostysis
gerai.

Homilija, 2012 m. kovo 23 d.
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APIE PAGALBĄ VARGŠAMS
Didžiausias pagalbos vargšams pavojus - arba
didžiausia pagunda - yra pasiduoti paternalistinio globėjo vaidmeniui, kuris galiausiai
neleidžia žmonėms augti.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE SAVE
Ir labai prašau, nesiliaukite melstis už mane,
nes, na, man to reikia.

Homilija, 2007 m. birželio 9 d.
* * *
Nemėgstu kalbėti apie tai, ko nemačiau ar ne
žinau.

Homilija, 2008 m. rugsėjo 7 d.

—
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APIE HOMILIJAS
Gera sekmadienio homilija turėtų turėti nau
jo vyno skonį, kuris atnaujina ir pamokslinin
ko, ir jo klausytojų širdį.

Homilija apie Lotynų Ameriką,
2005 m. sausio 19d.
>b

* *

Homilija yra ne tiek meditacijos ar katechezės
momentas, greičiau gyvas dialogas tarp Dievo
ir jo tautos.

Homilija apie Lotynų Ameriką,
2005 m. sausio 19 d.

APIE HOMOSEKSUALUMĄ
Religinė tarnystė kartais atkreipia dėmesį į kai
kuriuos privataus ar viešojo gyvenimo aspek
tus, nes ji yra orientyras parapijiečiams. Ko
ji neturi teisės daryti - tai jėga primesti bet
kuriam asmeniui [tam tikro] privataus gyve

—
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nimo būdo. Jeigu Dievas, kurdamas pasaulį,
rizikavo sukurti mus laisvus, kas aš toks, kad
kiščiausi?

Sobre Ei Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE VILTĮ
Viltis yra gebėjimas viską pasverti ir pasilikti
iš visko tai, kas geriausia. Gebėjimas atskirti.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2000 m. Velykos
* *
Ten, kur viltis, ten ir laimė.

Homilija, 2002 m. balandžio 10 d.

APIE ŽMONES
Yra du žmonių tipai: tie, kuriems rūpi skaus
mas, ir tie, kurie praeina pro šalį.
Homilija, 2003 m.
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APIE ŽMOGAUS TEISES
Žmogaus teises pažeidžia ne tik terorizmas,
represijos ar nužudymai, bet ir neteisingos
ekonominės struktūros, sukuriančios didžiu
lę nelygybę.

Guardian, 2013 m. kovo 13 d.

APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS IR
VERGIJĄ
Vergijai - ne... Nevalia [elgtis su] vaikais, vy
rais ir moterimis tarsi su atliekomis. Juk tai
kalbama apie mūsų kūną! Juk tai mūsų kūnas
pardavinėjamas! Tas pats kūnas, kurį turiu aš,
kurį turite jūs, yra parduodamas! Negi jums
visai nerūpi jūsų brolio kūnas?!

Homilija, 2009 m. rugsėjo 4 d.

APIE ŽMONIJĄ
Kiekvienas žmogus yra vertingas.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos
—
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Mūsų, žmonių, santykiai su pasauliu, kuria
me gyvename, yra sudėtingi būtent dėl mūsų
dvejopos būklės: esame Žemės vaikai ir Dievo
vaikai.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2007 m. balandžio 10 d.

APIE SAVO NUSIŽEMINIMĄ
Aš liksiu čia, apačioje. (Atsisakydamas lipti
ant pakylos per pirmąjį pasirodymą po išrin
kimo popiežiumi, nes taip būtų atsidūręs aukš
čiau jį supančių kardinolų.)

2013 m. kovo 13 d.

APIE VEIDMAINIUS BAŽNYČIOJE
Turėtume įsipareigoti „Eucharistiniam nuose
klumui“, tai yra turėtume suvokti, kad žmonės
negali priimti Šventosios Komunijos ir tuo pat
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metu veikti ar kalbėti prieš įsakymus, ypač kai
palengvinamos sąlygos abortams, eutanazijai
ir kitiems sunkiems nusikaltimams prieš gy
vybę ir šeimą. Ši atsakomybė ypač galioja įsta
tymų leidėjams, gubernatoriams ir sveikatos
apsaugos darbuotojams.

Kalba, Aparesidos dokumentas,
2007 m. spalio 2 d.

APIE STABMELDYBĘ
Pavojingiausias stabas yra mūsų pačių aš, kai
norime užgrobti Dievo vietą.

Homilija, 2004 m. rugsėjo 11d.

APIE VAIZDUS IR INFORMACIJĄ
Kai vaizdai ir informacija teturi vienintelį
tikslą - išprovokuoti vartojimą arba manipu
liuoti žmonėmis... mes atsiduriame akis į akį
su išpuoliu, smurto aktu, pagrobimu.
Homilija, 2002 m. spalio 10 d.

-
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APIE IMIGRANTUS IR IMIGRACIJĄ
Regis, čia niekas nejaučia neapykantos imi
grantui. Tačiau subtili ksenofobija egzistuo
ja... Jei esame sąžiningi, turime pripažinti, jog
tarp mūsų esama subtilios ksenofobijos, kuri
yra imigranto išnaudojimas.

Homilija, 2008 m. rugsėjo 7 d.
* * *
Prisipažįstu: kai susimąstau apie tai [ksenofo
biją Argentinoje], aš atleidžiu jiems [ksenofobams], tačiau verkiu. Verkiu iš bejėgiškumo.
Kas darosi mano tautai, kuri kadaise plačiai
išskėtusi rankas priėmė tokią daugybę imi
grantų? Kas darosi mano tautai?!

Homilija, 2008 m. rugsėjo 7 d.

APIE ABEJINGUMĄ
Abejingumas pavojingas: nesvarbu, ar nekal
tas, ar atvirkščiai.
Homilija, 2003 m. gegužės 25 d.
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Tie iš mūsų, kurie nieko nedarome... priside
dame prie išnaudojimo, vergijos [ir kitų soci
alinių negerovių]. Prisidedame savo tylėjimu,
neveiklumu, savo apatija.

Homilija, 2008 m. rugsėjo 7 d.
* * *
Mes neturime teisės būti abejingi ar žiūrėti
kažkur kitur.

Homilija, 2003 m. gegužės 25 d.

APIE NELYGYBĘ
Jūs privalote pajusti pasipiktinimą dėl netei
sybės, kad ne visi turi duonos ir darbo. Šiame
pasaulyje yra daugybė savanaudžių žmonių.
Įdomu tai, jog savanaudžiai ir besirūpinantieji
tik savimi, o ne bendruoju gėriu, dažniausiai

—
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būna tie, kurie eina ir viską keikia; kurie kei
kia kitus žmones ir visa kita.

Kalba, 2012 m. rugpjūtis

APIE NETEISYBĘ
Ko gero, didžiausia dabartinių laikų neteisybė
yra kartėlio triumfas.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2000 m. gegužės 29 d.
* * *
Atsidūrus sunkios socialinės ir ekonominės
neteisybės, politinės korupcijos, etninio va
lymo, demografinio naikinimo ir aplinkos
niokojimo akivaizdoje... kyla radikalaus as
meninio ir socialinio atsinaujinimo, gebančio
užtikrinti teisingumą, solidarumą, sąžiningu
mą ir skaidrumą, poreikis.

Homilija, 2004 m. rugsėjo 25 d.
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* * *
Nepakanka vengti neteisingumo, jei neskati
nate teisingumo.

Homilija, 2005 m. Velykos

APIE JĖZUITUS
[Aš] įstojau į jėzuitų ordiną, nes mane patrau
kė jo... paklusnumas ir disciplina. Ir susitelki
mas į misijų veiklą.

EI Jesuita, 2010 m.

APIE JĖZŲ
Jėzui rūpėjo smulkmenos.

Homilija, 2003 m. balandžio 17d.
* * *
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Jėzus nenori, kad būtume ramūs, bet ir ne
skubinami; nei miegantys ant laurų, nei įsi
tempę.

Homilija, 2008 m. gegužės 24 d.

APIE ŽYDUS
Nuoširdžiai tikiuosi, kad atnaujinto bendra
darbiavimo dvasia galiu prisidėti prie pažan
gos, kuria pasižymi žydų ir katalikų santykiai
po Antrojo Vatikano Susirinkimo.

Laiškas Romos vyriausiajam rabinui, 2013 m.
kovo 14d.

APIE LOTYNŲ AMERIKĄ
Bažnyčia labai gerai suvokia faktą, kad pi
giausias dalykas Lotynų Amerikoje, dalykas,
turintis mažiausią vertę, yra gyvybė.

Kalba, 2007 m. spalio 2 d.
*
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Lotynų Amerika, kaip ir kitas pasaulis, patiria
kultūrinę transformaciją.

Homilija, 2008 m. sausio 19 d.

APIE ĮSTATYMĄ
Pradedant seniausiomis „mandagumo taisy
klėmis“, šiandien beveik neegzistuojančiomis,
ir baigiant teisinėmis prievolėmis, tokiomis
kaip mokesčių mokėjimas, - visa tai yra es
mingi dalykai, jei norime kartu sugyventi ir
žengti tvirtesniu keliu, rodyti daugiau pagar
bos ir kurti bendruomenės jausmą.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2006 m. Velykos

APIE VADOVAVIMĄ
Vadovavimas yra menas... kurio galima iš
mokti. Tai yra ir mokslas... kurį galima stu
dijuoti. Tai yra darbas... kuris reikalauja atsi
davimo, pastangų ir atkaklumo. Tačiau užvis

-
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labiausiai tai yra slėpinys... kurį ne visada ga
lima paaiškinti racionalia logika.

Kalba, Arkivyskupijos socialinė sielovados
konferencija, 2010 m. spalio 16 d.
* *
Kiekvienas vadovas, norintis tapti tikru vado
vu, visų pirma privalo būti liudytojas.

Kalba, Arkivyskupijos socialinė sielovados
konferencija, 2010 m. spalio 16 d.
* * *
Tikrasis vadovavimas ir jo autoriteto šaltinis
yra egzistencinė patirtis.

Kalba, Arkivyskupijos socialinė sielovados
konferencija, 2010 m. spalio 16 d.
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APIE GYVYBĘ
Gyvybė yra neįkainojama.

Homilija, 2012 m. kovo 23 d.

APIE GYVENIMĄ DVIDEŠIMT
PIRMAME AMŽIUJE
Tai yra „silpnos minties“ amžius.

Homilija, 2004 m. gegužės 25 d.

Keistas dalykas: mes turime daugiau informa
cijos nei bet kada anksčiau, ir vis dėlto neži
nome, kas darosi.

Homilija, 2004 m. gegužės 25 d.

APIE KLAUSYMĄSI
Ne visada būna lengva klausytis. Kartais daug
patogiau vaidinti kurčią, užsidėti ausinuką
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ir nieko negirdėti. Todėl lengva ranka klau
symąsi pakeičiame elektroniniais laiškais, ži
nutėmis ir pokalbiais internete, taip patys iš
savęs atimdami... veidus, žvilgsnius ir apsika
binimus.

EI Verdadero Poder Es EI Servicio, 2007 m.

* * *
Kokios daugybės problemų išvengtume gyve
nime, jei išmoktume klausytis?

Homilija, 2008 m. spalio 5 d.
&
Klausymasis kartu yra ir gebėjimas pasidalinti
klausimais ir ieškoti [atsakymų].

EI Verdadero Poder Es EI Servicio, 2007 m.

-

87

-

APIE MEILĘ
Mylėti reiškia kur kas daugiau, negu retkar
čiais pajusti švelnumą ar kokį kitą jausmą. Tai
yra totalus kūrybiškumo išmėginimas!

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2006 m. balandžio 27 d.

„Betgi, Tėve, aš nežinau, kaip mylėti.“ Niekas
nežino, kaip mylėti; mes mokomės kiekvieną
dieną.

Homilija, 2004 m. balandžio 21 d.

APIE MELĄ
Melas ir vagystės (pagrindinės korupcijos su
dedamosios dalys) visada yra tos blogybės,
kurios griauna bendruomenę.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos

—

88 —

APIE SANTUOKĄ
Kai vyras arba žmona pripranta prie [vienas
kito] meilės ir šeimos, jie nustoja branginti
vienas kitą, nustoja dėkoti ir rūpintis tuo, ką
turi.

Homilija, 2010 m. vasario 17 d.

APIE BRANDĄ
Man atrodo, kad mums visiems būtų pravartu
pamąstyti apie brandą.

Homilija, 2005 m. Velykos
►I< * *
Jei branda būtų toks dalykas, kuris vystosi
kaip genetinio kodo dalis, tada mums tikrai
nebeliktų ką veikti.

Homilija, 2005 m. Velykos
* * *
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Branda reiškia laiką.

Homilija, 2005 m. Velykos

APIE ŽINIASKLAIDĄ
Būkite tikri, kad Bažnyčia savo ruožtu labai
vertina reikšmingą jūsų darbą. Jūsų darbas
reikalauja kruopštaus pasirengimo, jautrumo
bei patirties, kaip ir daugelis kitų profesijų,
bet jis dar reikalauja ir ypatingo dėmesio tam,
kas yra teisinga, gera ir gražu. Tai dalykas, ku
ris mus vienija.

Spaudos konferencija Vatikane, 2013 m. kovo
16 d.
* * *
Žurnalistai visada prisistato visuomenei kaip
„tiesos ieškotojai“.

Kalba, ADEPA, 2006 m. balandžio 6 d.
* * *

—
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Kai naujienos tik priverčia mus sušukti:
„Koks siaubas!“ ir tučtuojau perversti puslapį
ar perjungti kanalą, tai reiškia, kad sunaiki
nome artumo [kančiai jausmą] [ir] dar labiau
išplėtėme mus skiriantį atstumą.

Kalba, ADEPA, 2006 m. balandžio 6 d.

Deja, žiniasklaida gali lyg veidrodis atspindėti
blogiausius visuomenės aspektus arba lengvabūdiškiausius ir pilnus savimylos [bruožus].

Homilija, 2002 m. spalio 10 d.
* * *
Žiniasklaidos vaidmuo pastaraisiais metais
nepaprastai išsiplėtė, tad šiandien ji tapo ne
pamainoma priemone informuojant pasaulį
apie šiuolaikinės istorijos įvykius. Todėl no
rėčiau ypač padėkoti jums už profesinę drąsą,
kurią parodėte šiomis dienomis, - juk tikrai
pasidarbavote, ar ne? - kai viso pasaulio, ir

—
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ne tik katalikų, akys buvo nukreiptos į Am
žinąjį miestą.

Spaudos konferencija Vatikane, 2013 m. kovo
16 d.

APIE VIDUTINYBĘ
Vidutinybė yra geriausias narkotikas, skirtas
žmonėms pavergti.

Homilija, 2004 m. gegužės 25 d.

APIE ATMINTĮ
Kurti prisiminimus, palaikyti gyvą pergalių ir
pralaimėjimų, laimės ir kančios akimirkų at
mintį yra vienintelis būdas, padedantis nepa
virsti „vaikais“ blogiausia šio žodžio prasme:
nesubrendusiais, nepatyrusiais, neapsakomai
pažeidžiamais.

Homilija, 2005 m. Velykos*
*

—

*
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Manipuliavimas atmintimi niekada nebūna
nekaltas; atvirkščiai, jis yra nesąžiningas.

Homilija, 2005 m. Velykos

APIE GAILESTINGUMĄ
Truputėlis gailestingumo padaro pasaulį ne
tokį šaltą ir teisingesnį.

Homilija, 2013 m. kovo 17 d.

Tik tas, kuris pažino gailestingumą, kurį gla
monėjo švelnus gailestingumas, jaučiasi lai
mingai ir jaukiai su Viešpačiu. Meldžiu čia
esančių teologų neįskųsti manęs Šventajai
tarnybai arba inkvizicijai; vis dėlto, truputėlį
forsuodamas reikalus, drįstu sakyti, jog pri
vilegijuota susitikimo vieta yra glamonėjantis
Jėzaus Kristaus gailestingumo prisilietimas
prie mano nuodėmės.

National Catholic Reporter, 2013 m. kovas
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Gailestingumas yra galingiausia Viešpaties
žinia. Nelengva pasikliauti Dievo gailestingu
mu, juk [Jo gailestingumas] yra neišmatuoja
ma bedugnė, - bet mes turime tai padaryti!

Homilija, 2013 m. kovo 17 d.

APIE SAVO KAIP POPIEŽIAUS
MISIJĄ
O dabar pradėkime šią kelionę, vyskupas ir
žmonės, vyskupas ir žmonės, šią Romos Baž
nyčios kelionę, - kuri veda visas Bažnyčias
meilės dvasia, - brolystės, meilės, tarpusavio
pasitikėjimo kelionę.

Pirmasis popiežiškasis palaiminimas,
2013 m. kovo 13 d.

—

94

—

APIE NETINKAMĄ ELGESĮ
SU VAIKAIS
Niekas neturi teisės eksperimentuoti su vai
kais ir jaunimu. Jie yra žmonių viltis, ir mes
privalome rūpintis jais, priimdami atsakingus
sprendimus.

Homilija, 2005 m. sausio 30 d.
* * *
Kas darosi mūsų vaikams? Arba, tiksliau pa
sakius: kas darosi mums, kad nesuvaldome
apleistumo ir vienišumo situacijos, kurioje
atsidūrė mūsų vaikai?

Homilija, 2005 m. Velykos

APIE PINIGUS
Kiekvieno žmogaus matas yra Dievas, o ne
pinigai.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2007 m. balandžio 18 d.

—

95

—

APIE MORALĘ
Mes kalbame apie moralę, nes taip yra len
gviau. Be to, - o tai jau prastas skonis, - mes
svarstome temas, susijusias su santuokine
morale ir šeštuoju įsakymu, nes jos atrodo
spalvingesnės. Taip sukuriame be galo liūdną
Bažnyčios vaizdą.

Vatican Insider, 2011 m. gruodžio 15 d.

APIE SAVO MOTINOS REAKCIJĄ,
KAI JIS TAPO KUNIGU
Kai įstojau į seminariją, Mama nevažiavo
kartu; ji nenorėjo važiuoti. Daugybę metų ji
nepripažino mano sprendimo. Mes nesivaidijome. Tiesiog aš atvažiuodavau [aplankyti
jos] į namus, bet ji niekada neaplankydavo
manęs seminarijoje. Ji buvo religinga moteris,
praktikuojanti katalikė, bet manė, jog viskas
įvyko pernelyg greitai. Tačiau prisimenu, kaip
mačiau ją atsiklaupusią ant kelių prieš mane
šventimų ceremonijos pabaigoje, prašančią
mano palaiminimo.

EI Jesuita, 2010 m.
-

96

-

APIE NEOLIBERALIZMĄ
Socialinė ekonominė krizė ir dėl jos išaugęs
skurdas kyla iš neoliberalizmo įkvėptų stra
tegijų, kurios laiko pelną ir rinkos dėsnius
absoliučiais parametrais, esančiais aukščiau
žmonių ar tautų orumo.

Guardian, 2013 m. kovo 14 d.
►P

*

*

Vyraujančioje neoliberalioje kultūroje prieša
kines vietas užima išoriniai, tiesioginiai, ma
tomi, greiti, paviršutiniški dalykai, o tikrovė
užleidžia vietą regimybėms.

Kalba, CELAMkonferencija, 2007 m. gegužė

APIE TĖVYSTĘ IR MOTINYSTĘ
Be šių trijų nuostatų - švelnumo, vilties ir
kantrybės - neįmanoma gerbti vaiko, lau
kiančio, kol galės gimti, gyvybės ir augimo.

Homilija, 2004 m. kovo 25 d.

—
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*

Tik motina ir tėvas gali su džiaugsmu, pasi
didžiavimu ir atsakomybe ištarti: mes būsime
tėvai; mes pradėjome savo kūdikį.

Homilija, 2007 m. rugpjūčio 7 d.

APIE ŠVENTES IR ŠVENTIMĄ
Šventei tenka svarbi vieta. [Tai yra] dėkingumas, pasireiškiantis džiaugsmu, dainomis ir
šokiais. Per šventę ima veikti visi kūno pojū
čiai, ir veikia malonumo ir džiaugsmo aplin
koje.

Homilija, 2008 m. sausio 19 d.

APIE PRAEITĮ
Tai, kas buvo nuodėmė ir neteisybė, irgi turi
būti palaiminta atleidimu, gailesčiu ir skriau
dos atitaisymu.

Homilija, 2007 m. birželio 9 d.
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APIE KUNIGUS PEDOFILUS
Idėją, kad dėl celibato atsiranda pedofilų, ga
lima pamiršti. Jeigu kunigas yra pedofilas, jis
buvo toks dar prieš tapdamas kunigu. Tačiau
kai tai nutinka, nebegalima nusigręžti. Nega
lima užimti galios pozicijos ir išnaudoti jos
kito asmens gyvenimui sugriauti.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

►F * *
Manau, kad sprendimas, kadaise pasiūlytas
Jungtinėse Valstijose, perkelti juos į kitas pa
rapijas... yra kvailas, nes kunigas ir toliau ne
atsikrato savo problemų. Vienintelis atsakas į
tai - visiška netolerancija.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

—
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APIE PESIMIZMĄ
Niekada nepasiduokime pesimizmui, tam
kartėliui, kurį Velnias mums siūlo kiekvieną
dieną. Nepasiduokite pesimizmui ir liūdesiui.

Kreipimasis į kardinolus, The Vatican Today,
2013 m. kovo 15 d.

APIE POLITIKĄ
Politika yra kilni veikla. Turėtume iš naujo ją
įvertinti, praktikuoti ją jausdami pašaukimą
ir atsidavimą, kurie reikalauja liudijimo, kan
kinystės - t. y. mirti dėl bendro gėrio.

Telegraph, 2013 m. kovo 13 d.

APIE POLITIKUS
Kartais jie turi sukelti gaisrą, bet politiko pa
šaukimas nėra būti gaisrininku.

Arkivyskupijos socialinė sielovados
konferencija, 2001 m.
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Kai kurie žmonės man sako: „Bet, Tėve, poli
tikai juk irgi nieko nedaro!“ O ką jūs darote?
Jeigu nieko nedarote, tai garsiai rėkite [apie
save]!

Homilija, 2008 m. rugsėjo 7d.

APIE POPIEŽIŲ BENEDIKTĄ XVI
Su didele meile ir giliu dėkingumu mąstau
apie garbųjį pirmtaką, Benediktą XVI, kuris
per savo pontifikato metus praturtino ir susti
prino Bažnyčią savo mokymu, gerumu, vado
vavimu, tikėjimu, nusižeminimu ir švelnumu,
visiems tai liks kaip dvasinis palikimas.

Kreipimasis į kardinolus, The Vatican Todayy
2013 m. kovo 15 d.
^

*

ĮOI

Tai Jis [Dievas] įkvėpė Benediktą XVI priimti
sprendimą Bažnyčios labui.

Spaudos konferencija Vatikane,
2013 m. kovo 16 d.

APIE GALIMYBES
Žmonių istorija, mūsų istorija, kiekvieno iš
mūsų istorija niekada nėra „baigta“, ji niekada
nepristinga galimybių; atvirkščiai, ji visada at
siveria naujovėms, tam, kas iki šiol mums nė
nešovė į galvą. Tam, kas atrodė neįmanoma.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos

APIE SKURDĄ
Bendruomenė, kuri liaujasi keliaklupsčiauti
prieš turtuolius, sėkmę ir prestižą, ir vietoj to
sugeba numazgoti kojas nuolankiesiems bei
stokojantiems, labiau atitiks [Dievo] mokymą
negu „laimėjimo bet kokia kaina“ etika, ku
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rios išmokome - prastai išmokome - pasta
raisiais laikais.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2002 m. Velykos

Ar yra labiau žeminantis dalykas, negu būti
pasmerktam [tokiai egzistencijai, kur] neįma
noma užsidirbti kasdienės duonos?

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2003 m. balandžio 9 d.

APIE GALIĄ
Jei galingiausieji panaudotų visą savo galią
tarnavimui ir atleidimui, tada tas, kuris nau
dotų savo galią kam nors kitam, galiausiai at
rodytų kvailai.

Homilija, 2005 m. rugpjūčio 7 d.
* * *

—
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Tas, kuris turi šiek tiek daugiau galios, privalo
tarnauti šiek tiek daugiau.

Homilija, 2005 m. rugpjūčio 7d.

APIE MALDĄ
Visada melskimės už save, vienas už kitą;
melskimės už visą pasaulį, kad rastųsi didžiu
lė brolystė.

Pirmasis popiežiškasis palaiminimas,
2013 m. kovo 13 d.

APIE KUNIGYSTĘ
Būti atviru kunigu reiškia sugebėti klausytis ir
kartu tvirtai laikytis savo įsitikinimų.

Laiškas Arkivyskupijos kunigams,
1999 m. spalio 1d.
* * *

—
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Bažnyčiai labai reikia moralės teologų, kurie
sustiprintų Jėzaus moralinį planą, padarytų jį
suprantamą šiuolaikiniam žmogui.

Homilija, 2004 m. rugsėjo 25 d.
* * *
Mums, ganytojams, kiekvienam, kuris au
koja Mišias, dera kiekvieną dieną, kiekvieną
sekmadienį atnaujinti savo užsidegimą pa
rengti homiliją; pirmiausia reikia užtikrinti,
kad Dievo žodžio pažinimas ir meilė augtų
mumyse.

Homilija apie Lotynų Ameriką,
2005 m. sausio 19 d.
* * *
Jėzus mus moko kitokio kelio. Eikite! Eikite!
Dalinkitės savo liudijimu, eikite ir bendrau
kite su savo broliais, eikite ir dalinkitės, eikite
ir klauskite! Tapkite Žodžiu tiek savo kūnu,
tiek dvasia.

New York Daily News, 2013 m. kovo 14 d.
—
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APIE KUNIGUS, KURIE
IŠKLYSTA IŠ KELIO
Jei vienas jų ateina pas mane ir pasako, kad
moteris nuo jo pastojo, aš jo išklausau... [bet]
jis privalo palikti tarnystę ir prisiimti atsako
mybę už savo vaiką... Vaikas turi teisę turė
ti motiną, lygiai taip pat jis turi teisę pažinti
savo tėvo veidą. Aš apsiimu sutvarkyti doku
mentus Romoje, bet [kunigas] privalo palikti
[kunigystę].
Sobre EI Cielo y La Tierra, 2010 m.

*
Dvigubas gyvenimas niekam neatneša gero;
man tai nepatinka, tai reiškia melą. Jei nega
li nugalėti [seksualinių poreikių], apsispręsk
[kunigystė ar pasaulietinis gyvenimas].
Sobre EI Cielo y La Tierra, 2010 m.

—
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APIE APSILANKYMUS KALĖJIME
Apsilankymai kalėjime man sukelia siaubą,
nes tai, ką ten pamatau, yra be galo sunku. Ta
čiau vis tiek einu, nes Dievas nori, kad susitik
čiau akis į akį su tuo, kuris labiausiai stokoja.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE VIEŠĄJĮ TRANSPORTĄ
Aš beveik visada važiuoju [metro], nes taip
greičiau, bet man labiau patinka autobusas,
nes tada galiu stebėti gatvę.

EI Jesuita, 2010 m.

APIE MŪSŲ SANTYKIUS SU DIEVU
Jeigu užtrenkiame savo širdies duris Jo veidui,
Dievas kenčia. Nors prie to ir pripratęs, Jis
kenčia. O mes netenkame progos leisti, kad
Jis mus padarytų laimingus.

Homilija, 2008 m. kovo 15 d.
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APIE BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS
SANTYKIUS
Nieko bloga, jei religija palaiko dialogą su po
litine valdžia; bėda kyla tada, kai viena susi
deda su kita dėl nešvarių reikalų.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE RELIATYVIZMĄ
Šiuolaikinis miestas yra reliatyvistinis: viskas
galioja, todėl mes galime pasiduoti pagundai
ir [patikėti], kad, norėdami nediskriminuoti,
norėdami įtraukti visus, turime retkarčiais
„sureliatyvinti“ tiesą. Tačiau taip nėra.

Kalba, Pirmoji regioninė miesto parapijų
konferencija, 2011 m. rugpjūčio 25 d.

APIE RELIGINĘ ĮVAIROVĘ
Masiniai migracijos judėjimai mūsų pasau
lyje ir religinė įvairovė, ypač kylanti Rytuose,
tampa tam tikru subtiliu iššūkiu evangelizaci

—
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jai, turint omenyje skirtingų kultūrų sąlytį ir
tarpreliginį dialogą.

Homilija, 2004 m. rugsėjo 25 d.
* ^ *
Atpažinti, pripažinti ir gyventi su visais mąs
tymo ir būties būdais nereiškia, jog reikia iš
sižadėti savo įsitikinimų.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2006 m. Velykos

APIE RELIGINES PATIRTIS
Štai kas yra religinė patirtis: nuostaba, kai su
tinki tą, kuris tavęs laukia.

EI Jesuita, 2010 m.

APIE RELIGINĮ GYVENIMĄ
Kai einame be kryžiaus, kai statome be kry
žiaus ir kai išpažįstame Kristų be kryžiaus,

—
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mes nesame Viešpaties mokiniai: esame pa
sauliečiai, esame vyskupai, kunigai, kardino
lai, popiežiai, bet ne Viešpaties mokiniai.

Homilija, pirmosios popiežiškosios Mišios,
2013 m. kovo 14d.

Dažnai jaučiamės nusikamavę ir nuvargę.
Tinginystė gundo mūsų dvasią. Ir žvelgiame
į visa, ką dar reikia nuveikti ir kiek mūsų ne
daug.

Homilija, Pelenų diena, 2004 m. vasario 25 d.

Jėzus neskelbė savo politikos: Jis ėjo kartu su
kitais. Jo įkvėpti atsivertimai įvyko kaip tik
dėl to, kad Jis troško eiti kartu, ir tai mus visus
padaro broliais ir vaikais, o ne NVO nariais
ar kokios nors daugianacionalinės kompani
jos naujakrikštais.
Vatican Insider; 2012 m. rugsėjo 5 d.

no

APIE RELIGINIUS PAŠAUKIMUS
Religinis pašaukimas yra Dievo kvietimas šir
džiai, kuri yra pasirengusi, nesvarbu, ar ji tai
suvokia, ar ne.

EI Jesuita, 2010 m.

APIE ATSAKOMYBĘ
Turime liautis dangstyti praradimų skausmą
ir prisiimti atsakomybę už savo nusikaltimus,
apatiją ir melagystes, nes mus atgaivins tik toks
susitaikinimas, kuris atitaiso skriaudas, o mes,
laikui bėgant, nustosime bijoti patys savęs.

Homilija, 2003 m. gegužės 25 d.

APIE POPIEŽIAUS VAIDMENĮ
Kristus yra Bažnyčios ganytojas, bet Jo bu
vimas istorijoje eina per žmonių laisvę; iš jų
išrenkamas vienas tarnauti kaip Jo vikaras,
apaštalo Petro įpėdinis.

Spaudos konferencija Vatikane,
2013 m. kovo 16 d.
m

APIE ROMOS KURIJĄ
Aš ją suvokiu kaip darinį, kuris tarnauja, dari
nį, kuris man padeda ir tarnauja. Romos kuri
ja turi ir neigiamų savybių, bet aš manau, kad
tie neigiami aspektai pernelyg akcentuojami
ir nepakankamai išryškinamas daugelio ten
dirbančių atsidavusiųjų asmenų ir pasauliečių
šventumas.

Vatican Insider, 2012 m. vasario 24 d.

APIE ROMĄ
Tikiuosi, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šian
dien pradedame ir kurioje mano kardinolas
vikaras, esantis čia kartu su manimi, man pa
dės, atneš evangelizacijos vaisių šiam gražiam
miestui.

Reuters, 2013 m. kovo 13 d.
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APIE IŠGANYMĄ
Nėra jokio kompromiso: arba šviesa, arba
tamsa, puikybė arba nusižeminimas, tiesa
arba melas. Arba mes atveriame duris Jėzui,
kuris ateina mūsų išgelbėti, arba uždarome jas
[įsitikinę], jog viską galime pasiekti patys, ir
[liekame] savęs išganymo puikybėje.

Homilija, 2003 m. gruodžio 25 d.

APIE SKANDALUS BAŽNYČIOJE
Pažvelkite į Bažnyčią, [į] tokią šventą ir nuo
dėmingą, kokia ji ir yra; pažvelkite į kai ku
riuos trūkumus bei nuodėmes, bet nepaleiskite iš akių daugybės vyrų ir moterų, kurie
šiandien darbuojasi Bažnyčioje, šventumo.

Vatican Insider, 2012 m. vasario 24 d.
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APIE MOKYKLAS
Mūsų mokyklos turėtų būti erdvė, kurioje
vaikai ir jaunimas prisiliestų prie mūsų istori
jos gyvybingumo.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2003 m. balandžio 9 d.
* * *
Esminė mokyklos funkcija yra ugdyti laisvus
piliečius, gebančius apginti savo teises ir vyk
dyti pareigas.

Laiškas jaunimui, 2005 m. spalio 1d.
* * *
Jeigu mūsų mokyklos nėra ta vieta, kur kuria
ma kitokia žmonija, kur įleidžia šaknis kitokia
išmintis, kurioje kuriama kitokia visuomenė,
kurioje yra vietos vilčiai ir transcendencijai,
tada prarandame progą padaryti išskirtinį in
dėlį į šį istorinį momentą.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2004 m. Velykos
—
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APIE SEKTANTIŠKUMĄ
Sektantiškos pažiūros socialiniame ir politi
niame šalies gyvenime yra baisus dalykas. Jos
atskiria, suskaldo ir nutolina mus vienus nuo
kitų.

Guardian, 2013 m. kovo 14 d.

APIE TARNAVIMĄ
Tarnauti reiškia atsisakyti abejingumo ir uti
litarinio egoizmo. Tai reiškia daryti viską dėl
kitų.

Homilija, 2001 m. gegužės 25 d.
* *
Galia yra tarnavimas, o tarnavimas, jei jis
tinkamai atliekamas, turėtų rūpintis mažiau
siomis smulkmenomis, kad kitas pasijustų
pagerbtas, jog juo buvo tinkamai pasirūpinta.
Homilija, 2005 m. rugpjūčio 7 d.
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* * *
Kiekvieną kartą, kai gyvenimas leidžia pasi
rinkti, ar tarnauti, įtraukiant ir kitus, ar pasi
naudoti proga išstumti [kitus], ar numazgoti
kitam kojas, ar nusimazgoti rankas nuo kito
bėdų, tegu ateis į galvą Jėzaus paveikslas ir
tarnavimo džiaugsmas.

Homilija, 2005 m. rugpjūčio 7 d.

APIE TAI, KAIP, TAPĘS
POPIEŽIUMI, ATSISAKĖ LIMUZINO
Aš tiesiog važiuosiu su vaikinais autobusu.

Associated Press, 2013 m. kovo 13 d.

APIE TYLĄ
Kviečiu jus, Dievo žodžio vyrai ir moterys:
pamilkite tylą, ieškokite tylos, puoselėkite tylą
savo tarnystėje!
Homilija, 2005 m. kovo 12 d.
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APIE NUODĖMĘ
Jaustis nusidėjėliu yra vienas gražiausių daly
kų, kokie tik gali nutikti žmogui, jei tas jaus
mas jį nuveda prie galutinių [susitaikinimo]
pasekmių.

EI Jesuita, 2010 m.

* * *
Nuodėmė man nėra dėmė, kurią turiu išvaly
ti. Aš turėčiau prašyti atleidimo ir susitaikinti,
o ne užsukti į valyklą pakeliui į namus.

EI Jesuita, 2010 m.

APIE SOCIALINĮ TEISINGUMĄ
Sužeisto žmogaus, gulinčio pakelėje, įtrau
kimas arba atstūmimas apibrėžia visus eko
nominius, politinius, socialinius ir religinius
projektus. Visi mes kiekvieną dieną susiduria
me su pasirinkimu: ar būti geraisiais samarie
čiais, ar abejingais praeiviais.
A P Worldstream, 2005 m. balandžio 17 d.
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APIE SOCIALINĘ ŽINIASKLAIDĄ
Mes mėginame pasiekti žmones, kurie yra
toli, skaitmeninėmis priemonėmis, per tinklą
ir trumpąsias žinutes.

Vatican Insider, 2012 m. vasario 24 d.

APIE DVASINĮ PASAULIETIŠKUMĄ
Dvasinis pasaulietiškumas yra tam tikro pa
vidalo religinis antropocentrizmas, turintis
gnostinių elementų. Karjerizmas ir paaukšti
nimo siekis patenka į dvasinio pasaulietišku
mo kategoriją.

America Magazine, 2013 m. kovo 13 d.

APIE STATISTIKĄ
Esama tokių, kurie žiūri statistikos akimis...
ir dažniausiai temato vien skaičius; jie moka
tik skaičiuoti.

Homilija, 2005 m. kovo 12 d.

—
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APIE KANČIĄ
Skausmas ir savo ribų suvokimas geriausiai
išmoko augti, o iš mūsų pačių netobulumų
kyla gilus klausimas: ar nepakankamai prisi
kentėjome, kad pasiryžtume sulaužyti senuo
sius gyvensenos būdus?

Homilija, 2002 m. gegužės 25 d.
►!« ^
Laimingi esame tie, kurie, išgirdę kvietimą
vykdyti teisingumą, pajuntame, kaip mūsų
vidus tiesiog užsiliepsnoja, išvydus milijonų
žmonių vargą pasaulyje.

Homilija, 2006 m. gegužės 25 d.
* ►r* %*
Kančia nėra savaiminė dorybė, bet ji gali būti
dorybinga, priklausomai nuo to, kaip su ja
pasielgsime.

EI Jesuita, 2010 m.

—
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* * *
Mes išgyvename sudėtingas situacijas, kurios
yra slegiančios ir dažnai užgniaužia kvapą.

Homilija, Pelenų diena, 2004 m. vasario 25 d.

APIE SAVIŽUDYBĘ
Buvo laikai, kada [Bažnyčia atsisakydavo]
laidoti savižudžius, nes [asmuo] liovėsi ėjęs
tikslo link; jis nutraukė kelionę ten, kur pats
to panorėjo. Tačiau tai yra asmuo, kuris nega
lėjo įveikti prieštaravimų. Aš jo neatstumiu.
Atiduodu jį į Dievo rankas.

Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE TANGO
Man patinka tango; šokdavau jį, kai buvau
jaunas... tango man teikia didžiulį malonumą.

EI Jesuita, 2010 m.

1 20

APIE MOKYTOJUS
Jūs [mokytojai] kasdien stovite prieš berniu
kus ir mergaites, kurie yra pilni galimybių,
troškimų, baimių ir tikro stygiaus. Tai vaikai,
kurie reikalauja, laukia, kritikuoja, savaip tei
sinasi, [kurie yra] be galo vieniši, stokojantys,
išsigandę [ir vis dėlto] atkakliai pasitiki jumis,
net jei ir būna užsidėję abejingumo, nesidomėjimo ar įniršio kaukę. Jie yra budrūs ir lau
kia, norėdami įsitikinti, ar pasiūlysite jiems ką
nors kitoniška, ar tiesiog jų akyse užtrenksite
dar vienas duris.

Homilija, 2005 m. Velykos
►r*

Mokymas yra vienas iš aistringųjų menų, ko
kie apskritai egzistuoja.

Homilija, 2008 m. Velykos
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APIE TECHNOLOGIJĄ
Nauja tikrovė reikalauja naujų atsakymų.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2000 m. Velykos
►j* ►£< ^
Akivaizdu, kad negalime atsisakyti būti da
limi „informacinės visuomenės“, kurioje gy
vename, tačiau ką iš tiesų galime padaryti,
tai analizuoti, dėlioti galimybes, įsivaizduoti
pasekmes, dalintis nuomonėmis ir klausytis
kitų balsų.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2005 m. Velykos
* * *
Technologija gali padėti kurti arba dezorien
tuoti. Ji gali atkurti dalykus ir informuoti mus
apie tikrovę, ir taip padėti suvokti kylančius
pasirinkimus bei sprendimus, arba atvirkš-
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čiai, ji gali sukurti virtualias simuliacijas, iliu
zijas, fantazijas ir fikcijas.

Homilija, 2002 m.

APIE TELEVIZIJĄ
Kultūrinė produkcija, ypač tai, kas rodoma
per televiziją, [pasižymi] programomis, ku
riose degradacija ir seksualinis lengvabūdiš
kumas, šeimos nuvertinimas, ydų, dirbtinai
paverstų dorybėmis, skatinimas ir smurto
aukštinimas yra nuolatiniai dalykai.

Laiškas jaunimui, 2005 m. spalio 1d.

APIE LAIKĄ
Dalykai, kurie yra tikrai svarbūs, reikalauja
laiko: išmokti amato arba profesijos, pažinti
žmogų ir užmegzti ilgalaikius meilės ar drau
gystės santykius, mokėti atskirti svarbius da
lykus nuo tų, be kurių galima apsieiti.

Homilija, 2005 m. Velykos

—
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* *
„Laikas duoda patirties derlių“, taip, bet tik
tada, jei pasinaudojama proga „patirtį pavers
ti patirtimi“.

Homilija, 2005 m. Velykos
*

*

Noriu aiškiai pasakyti: „neskubėkite“ nėra tas
pats kaip „tiesiog palikite ramybėje“.

Homilija, 2005 m. Velykos

APIE TIESĄ
Ten, kur tiesa, ten ir šviesa, tik nepainiokime
šviesos su prožektoriumi.

Homilija, 2002 m. spalio 4 d.
^

—

^

124 —

Kai žmogus iš tikrųjų ieško tiesos, jis tai daro
gėrio labui. Niekas neieško tiesos, norėdamas
suskaldyti, sukelti įtampą, užpulti, sumenkin
ti arba sunaikinti.

Kalba, ADEPA, 2006 m. balandžio 6 d.
*

*

Ar visuomenėje, kurioje dėl melo, tiesos nu
slėpimų ir veidmainystės žmonės prarado
elementarų pasitikėjimą socialiniu susitari
mu, galėtų būti revoliucingesnis dalykas negu
tiesa?

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2003 m. balandžio 9 d.
* *
Tik su „tiesa padarys jus laisvus“ įmanoma iš
spręsti rimtas žmonių ir tautų problemas.
Homilija, 2004 m. rugsėjo 25 d.

—
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* * *
Tiesa visada yra kovinga, bet prieš ją irgi ko
vojama.

Homilija, 2002 m. spalio 4 d.
^
Tiesa, gėris ir grožis yra neatskiriami.

Arkivyskupo disertacija, ADEPA, 2006 m.
balandžio 6 d.
* *
Lengvų dalykų pasaulyje labai sunku tikėti
tiesa.

Homilija, 2002 m. balandžio 10 d.

—
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APIE NETIKRUMĄ
Ir toliau klausinėkite, kodėl. Aš negaliu jums
atsakyti, negali nei joks vyskupas, nei popie
žius, bet [Dievas] jus paguos.

Homilija, 2012 m. kovo 23 d.

APIE VIENYBĘ
Eiti kartu kaip tautai visada sekasi lėčiau.

Arkivyskupo laiškas Buenos Airių katalikams,
2004 m. rugpjūtis

APIE TUŠTYBĘ
Tuštybė, maivymasis yra laikysena, paver
čianti dvasingumą pasaulietiniu dalyku, kuris
yra didžiausia nuodėmė, kokią tik įmanoma
padaryti Bažnyčioje.

America Magazine, 2013 m. kovo 13 d.

* *

—
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Pažvelkite į povą. Jei žiūri į jį iš priekio, jis
atrodo labai dailiai. Tačiau paeikite keletą
žingsnių atgal ir pasižiūrėkite iš užpakalio...
Tas, kuris pasiduoda į save nukreiptai tušty
bei, iš tiesų slepia savyje didžiulį skurdą.

Ei Mundo, 2013 m. kovo 14 d.

APIE VATIKANĄ IR PINIGUS
Visada išgirsi kalbant apie Vatikano auksą, bet
tai yra muziejus. Vatikano balansas yra viešas,
ir jis visada būna deficitinis: visos įplaukos
aukų pavidalu ar per muziejų atitenka raup
suotųjų gydykloms, mokykloms ir [stokojan
čioms] bendruomenėms.

Sobre Ei Cieloy La Tierra, 2010 m.

APIE MERGELĘ MARIJĄ
Dievo Motina geriausiai perduoda tikintie
siems Dievo žodžio džiaugsmą, kuris ją pirmą
pripildė malonumo.

Homilija apie Lotynų Ameriką,
2005 m. sausio 19 d.
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^
Marija buvo klausymosi žinovė.

Homilija, 2006 m. rugpjūčio 7 d.

APIE VIRTUALIĄ TIKROVĘ
„Virtuali tikrovė“ atveria naujas duris kū
rybiškumui ir švietimui, taip pat priverčia
suabejoti tradicinėmis komunikavimo for
momis su rimtomis antropologinėmis po
tekstėmis.

Metinis laiškas švietimo bendruomenėms,
2000 m. Velykos

APIE PAŽEIDŽIAMUMĄ
Tas, kuris pripažįsta savo pažeidžiamumą, yra
pajėgus veikti vieningai.
Homilija, 2003 m. rugpjūčio 21 d.

—
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APIE LAUKIMĄ

Gebėjimas laukti yra, ko gero, vienas svar
biausių dalykų, kurių turime išmokti.
Homilija, 2005 m. Velykos

APIE KOJŲ MAZGOJIMĄ AIDS
LIGONIAMS

Šis gestas yra kvietimas kiekvieno krikščionio
širdžiai, nes mes niekada nepralaimėsime, jei
seksime Jėzaus pavyzdžiu, jei patarnausime
savo kenčiantiems broliams.
Wall Street Journal, 2013 m. kovo 14 d.

APIE TURTO NELYGYBĘ

Vargšai yra persekiojami už tai, kad reikalauja
darbo, o turtuoliams keliamos ovacijos už tai,
kad vengia teisingumo.
BBC News, 2013 m. kovo 14 d.

—
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APIE TAI, KOKIAIS ŽODŽIAIS
ATSISVEIKINA

Melskitės už mane.
Huffington Post, 2013 m. kovo 14 d.

APIE TAI, KĄ DARYS BŪDAMAS
POPIEŽIUMI

Atstatysiu savo sugriuvusią Bažnyčią.
Catholic Online, 2013 m. kovo 14 d.

APIE TAI, KĄ KATALIKŲ
BAŽNYČIA YRA SKOLINGA SAVO
PARAPIJIEČIAMS

Gailestingumo, gailestingumo, gailestingumo.
Bloomberg News, 2013 m. kovo 14 d.

—
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APIE TAI, KODĖL JAM PRIREIKĖ
KETVERIŲ METŲ PRADĖTI
MOKSLUS SEMINARIJOJE PO TO,
KAI NUSPRENDĖ TAPTI KUNIGU

Tiesa, kad aš, kaip ir visa mano šeima, buvau
praktikuojantis katalikas. Tačiau man galvo
je buvo įstrigę ne vien religiniai dalykai, nes
rūpėjo ir politiniai klausimai, nors jie taip ir
neperžengė intelektualinės plotmės. Skaičiau
Nuestra Palabra y Propositos, komunistų par
tijos leidinį, ir man patiko visi straipsniai,
kurie padėjo man politinio formavimosi pro
cese. Tačiau aš niekada nebuvau komunistas.
EI Jesuita, 2010 m.

APIE MOTERIS

Būdamas seminaristas, susižavėjau viena su
tikta mergina. Jos grožis, jos protas mane ap
stulbino ir kurį laiką vaikščiojau lyg apkvaitęs.
Sugrįžęs į seminariją, ištisą savaitę neįsten
giau melstis, nes kaskart mintyse išvysdavau
šią merginą. Turėjau iš naujo permąstyti visa,

—
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ką darau. Vis dar buvau laisvas, nes tebebu
vau seminaristas; galėjau grįžti namo, [bet] aš
dar kartą patvirtinau savo apsisprendimą, re
liginį kelią. Būtų nenormalu, jei tokie dalykai
nevyktų. O kai įvyksta, tenka iš naujo surasti
savo vietą.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

►F

*

Faktas, kad moteris negali būti kunige, nereiš
kia, kad ji yra menkesnė už vyrą.
Sobre EI Cieloy La Tierray2010 m.
►F

►F

Moterų buvimas Bažnyčioje nebuvo labai
akcentuojamas todėl, kad mačizmo pagun
da nepaliko erdvės, kurioje moterų vaidmuo
bendruomenėje taptų matomas.
Sobre EI Cieloy La Tierra, 2010 m.

—
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APIE DIEVO ŽODĮ

Dievo žodis visada siūlo pasirinkti: atsiversti
ir prašyti pagalbos bei daugiau šviesos arba
užsidaryti ir dar tvirčiau įsikibti savo pančių
ir tamsos.
Homilija, 2006 m. balandžio 13 d.

APIE DARBĄ

Esu labai dėkingas savo tėvui, kad išsiuntė
mane dirbti [kai buvau trylikos]. Darbas buvo
vienas tų dalykų, kurie mane padarė geresniu
žmogumi, o ypač laboratorijoje [kurioje dir
bau], sužinojau gerąsias ir blogąsias viso žmo
giškojo darbo puses.
EI Jesuita, 2010 m.

^ ^ *
Asmuo, kuris dirba, privalo skirti laiko po
ilsiui, pabūti su šeima, pasidžiaugti [gyveni
mu], paskaityti, pasiklausyti muzikos, užsiim-

—
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ti sportu. Kai darbas nepalieka vietos sveikam
laisvalaikiui, gaivinančiam poilsiui, tada jis
pavergia [dirbantįjį].
Ei Jesuita, 2010 m.

* *
Žmogus nėra sukurtas darbui; darbas yra su
kurtas žmogui.
EI Jesuita, 2010 m.

SVARBIAUSIOS DATOS

1936

Gruodžio 17 d. Chorchė Marijus Bergoljas
gimsta Floreso rajone, Buenos Airių mieste,
Argentinoje, italų imigranto Marijaus Chosė
Bergolijaus (Mario Jose Bergoglio) ir argenti
nietės Reginos Marijos Sivori (Regina Maria
Sivori) šeimoje.
1954

Bergoljas baigia aukštąją mokyklą ir įgyja
chemijos technologijų magistro laipsnį. Ke
letą metų darbuojasi vietinėje bendrovėje ir
kartu studijuoja vietos seminarijoje.

1958

Bergoljas suserga sunkia pneumonijos
forma, gydytojai, gelbėdami jo gyvybę,

—
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pašalina dalį vieno plaučio. Jis visiškai pa
sveiksta.
Nusprendžia tapti kunigu ir kovo 11d. įstoja
į Jėzuitų ordino naujokyną. Persikelia į San
tjagą Čilėje ir pradeda humanitarinių mokslų
studijas.
1960

Bergoljas įgyja filosofijos laipsnį Buenos Ai
rių Maximo San Jose kolegijoje.
1964

Bergoljas grįžta į Buenos Aires ir keletą metų
dėsto literatūrą bei psichologiją katalikiškose
kolegijose: Colegio de la Inmaculada ir Colegio del Salvador.
1969

Gruodžio 13 d. busimasis popiežius pašventi
namas kunigu. Jis pradeda dirbti Argentinoje,
San Migelio Filosofijos ir teologijos fakultete,
kur tampa teologijos profesoriumi ir vado
vauja naujokams kunigams.
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1973

Balandžio 22 d. Bergoljas duoda amžinuosius
jėzuito įžadus. Šalia įprastų pareigų Bergoljas
atlieka regioninio vadovo Argentinai pareigas
pasauliniame Jėzuitų ordine, šiame poste jis
praleis šešerius metus.
1980

Bergoljas paskiriamas San Migelio Filosofijos
ir teologijos fakulteto dekanu. Jis nuvyksta į
Vokietiją, kur pirmą kartą pamato baroko lai
kotarpio tapytojo Johano Georgo Melchioro
Šmidtnerio paveikslą Marija, mazgų atrišėją.
Įkvėptas paveikslo, parsigabena jo reproduk
ciją į Buenos Aires.
1992

Birželio 27 d. Tėvas Chorchė, kaip jį visi va
dina, paskiriamas Buenos Airių vyskupu pa
galbininku.
1998

Vasario 28 d. Bergoljas tampa Buenos Airių
arkivyskupu.

-
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2001

Vasario 21 d. popiežius Jonas Paulius II pa
skiria Bergolją Katalikų Bažnyčios kardinolu.
2005

Bergoljas pradeda eiti Argentinos Vyskupų
Konferencijos pirmininko pareigas, šiame
poste jis prabus iki 2011 m.
Sklido kalbos, kad, renkant popiežių po Jono
Pauliaus II mirties, Bergoljas buvo antras pa
gal surinktų balsų skaičių. Tąkart konklava
pasirinko Vokietijos kardinolą Jozefą Racingerį, kuris tapo popiežiumi Benediktu XVI.
2013

Kovo 13 d., po dviejų dienų ir penkių balsavi
mų, Bergoljas išrenkamas 266-uoju Katalikų
Bažnyčios popiežiumi.

—
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http://www.ipsnews.net/2007/10/rightsargentina-priestrsquos-life-sentence-drawswidespread-praise/
„Baisybės, padarytos...“, Jorge Bergoglio and
AbrahamSkorka, Sobre El Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE MENĄ IR MENININKUS

„Menininkai gerai žino...“, „Disertacion del
Sr. Arzobispo en ADEPA“ / „Arkivyskupo
disertacija, ADEPA“, 2006 m. balandžio 6 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Argentina davė...“ „Mensaje del Arzobispo de
Buenos Aires a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms“, 2006 m. Velykos.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Baltasis nukryžiavimas...“, Sergio Rubin and
Francesca Ambrogetti, El Jesuita: Conversaciones
con el Cardenal Jorge Bergoglio, S.J. (Buenos
Aires: Vergara, 2010).
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APIE PRAŠYMĄ KATALIKAMS
MELSTIS UŽ JĮ

„Norėčiau suteikti jums...“, Pirmasis popiežiškasis
palaiminimas, 2013 m. kovo 13d.
APIE SIEKIUS

„Niekas negali augti...“, „Homilia del Sr.
Arzobispo en ei Te Deumdel 25 de Mayo“ /
„Arkivyskupo Te Deum homilija“, 2006 m.
gegužės 25 d. http://www.arzbaires.org.ar/inicio/
homilias.html
APIE PAGALBĄ NUSIŽUDYTI
„Argentinoje egzistuoja...“, LifeSiteNews.com,

2007 m. spalio 5 d. http://www.lifesitenews.com/
news/archive/ldn/2007/oct/07100509
„Tai kultūra, kurioje...“, Kalba, Aparesidos
dokumentas, 2007 m. spalio 2 d.
http://www.lifenews.com/2013/03/13/new-popefrancis-called-abortion-the-death-penalty-forthe-unborn
APIE ATEISTUS

„Nesakau, kad...“, Jorge Bergoglio and Abraham
Skorka, Sobre EI Cielo y La Tierra (Buenos Aires:
Editorial Sudamericana, 2010).
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„Ne kiekvienas iš čia esančių...“ Spaudos
konferencija Vatikane, 2013 m. kovo 16 d.
http://www.news.va/en/news/pope-francis-onmass-media-and-name
„[Aš] pažįstu daugiau agnostikų...“, Jorge
Bergoglio and AbrahamSkorka, Sobre EI Cieloy
La Tierra (Buenos Aires: Editorial Sudamericana,
2010).

APIE VIENIŠŲ TĖVŲ VAIKŲ KRIKŠTĄ

„Vaikas nėra niekaip...“, Gianni Valente, „We are
not owners of the gifts of the Lord“, 30 Giorni,
2009 m. rugpjūtis.
http://www.30giorni.it/articoli_id_21539_13.htm
„Mūsų bažnytiniame regione...“, New York Daily
News, 2013 m. kovo 14d.
http://www.nydailynews.com/news/world/
popebio-article-1.1287994
APIE GROŽĮ

„Nedaugelis dalykų gali sujaudinti...“,
„Disertacion del Sr. Arzobispo en ADEPA“ /
„Arkivyskupo disertacija, ADEPA“, 2006 m.
balandžio 6 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Būdamas žmogiškas...“, „Disertacion del
Sr. Arzobispo en ADEPA“ / „Arkivyskupo
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disertacija, ADEPA“, 2006 m. balandžio 6 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE TAI, KAD BUVO IŠRINKTAS
POPIEŽIUMI

„Kaip žinote...“, Pirmasis popiežiškasis
palaiminimas, 2013 m. kovo 13 d.
„Teatleidžia jums Dievas...“, Per pirmąją
vakarienę su kardinolais po to, kai buvo išrinktas
popiežiumi.
APIE TAI, KADA YRA TEISUS... IR
KADA KLYSTA

„Aš nežinau visų atsakymų...“, Sergio Rubin and
Francesca Ambrogetti, El Jesuita: Conversaciones
con el Cardenal Jorge Bergoglio, S.J. (Buenos
Aires: Vergara, 2010).
APIE GIMIMŲ KONTROLĘ

„[Prieš prezervatyvus nusiteikę fanatikai nori]...“,
Jorge Bergoglio and Abraham Skorka, Sobre
EI Cieloy La Tierra (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 2010).
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APIE NUOTAKŲ SIAUBŪNIŲ
VESTUVES

„Kai kuriose bažnyčiose...“, Jorge Bergoglio and
AbrahamSkorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE BUENOS AIRES

„Išsiblaškęs mieste, išsklidęs mieste...“, „Homilia
del Sr. Arzobispo de Buenos Aires en Ocasion
de la Misa por el Primer Aniversario de la
Tragedia de Cromagnon“ / „Buenos Airių
arkivyskupo homilija per Mišias, minint
pirmąsias Kromanjono tragedijos metines“,
2005 m. gruodžio 30 d. http://www.arzbaires.org.
ar/inicio/homilias.html
„Daugeliui Buenos Airės...“, Vatican Insider,
2011 m. gruodžio 15 d. http://vaticaninsider.
lastampa.it/en/news/detail/articolo/america-delsud-south-america-del-sur-10811/
„Mokykloje mus mokė...“, Homilija, 2011 m.
rugsėjo 23 d.
„Šis miestas nemoka...“, Homilija, 2012 m. kovo
23 d. http://www.aicaold.com.ar/docs_blanco.
php?id=1888
„Kaip miela yra...“, „Homilia del Sr. Arzobispo
en la Solemnidad de Corpus Christi“ /
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„Arkivyskupo homilija per Dievo Kūno iškilmę“,
2008 m. gegužės 24 d. http://www.arzbaires.org.
ar/inicio/homilias.html
„Kai meldžiuosi už...“, „Palabras iniciales del
Sr. Arzobispo en el Primer Congreso Regionai
de Pastoral Urbana“ / „Arkivyskupo pastabos
Pirmajam regioniniam miesto parapijų
kongresui“, 2011 m. rugpjūčio 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE KARDINOLUS

„Kardino titulas yra tarnystė...“, Vatican Insider,
2013 m. vasario 24 d.
„Kardinolai yra ne NVO atstovai...“, Vatican
Insidery2012 m. vasario 24 d.
http://www.catholiceducation.org/articles/
religion/rel 170.htm
APIE KATECHETUS

„Tikiuosi, kad tarp jūsų...“, „Palabras del
Sr. Arzobispo ai comienzo del Encuentro
Arquidiocesano de Cateąuesis“ / „Arkivyskupo
pastabos per Arkivyskupijos katechetų susitikimo
atidarymą“, 2005 m. kovo 12 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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APIE KATALIKIŠKĄ GYVENIMĄ

„Kai žmogus nebeina...“, Homilija, pirmosios
popiežiškosios Mišios, 2013 m. kovo 14d.
„Eiti, statyti...“, Homilija, pirmosios
popiežiškosios Mišios, 2013 m. kovo 14 d.
APIE KUNIGŲ CELIBATĄ

„Taip, kalbant hipotetiškai, Vakarų katalikybė...“,
Jorge Bergoglio and AbrahamSkorka, Sobre
EI Cieloy La Tierra (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 2010).
APIE CHARAKTERIO YDAS

„Argi ne permaininga...“, Homilia del Sr.
Arzobispo en ei Te Deum del 25 e Mayo“ /
„Arkivyskupo Te Deum homilija“, 2011 m.
gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Mane nustebino ir suglumino...“, „Mensaje
Cuaresmal del Sr. Arzobispo Jorge Mario
Bergoglio, S.J. - Miercoles de Ceniza“/
„Arkivyskupo Chorchės Marijaus Bergoljo, S.J.,
laiškas, skirtas Pelenų dienai“,
2012 m. vasario 22 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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APIE VAIKŲ DARBĄ

„Suaugusiųjų darbo skatinimas...“, „Carta por la
Ninez“ / „Laiškas jaunimui“, 2005 m. spalio 1d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE VAIKUS

„Kokį pasaulį...“, „Disertacion de Mons. Jorge
Mario Bergoglio en la Sede de la Asociacion
Cristiana de Empresarios, Sobre ei Tema de
Educacion“ / „Monsinjoro Chorchės Marijaus
Bergoljo disertacija Krikščionių verslininkų
asociacijos būstinėje, švietimo tema“, 1999 m.
rugsėjo 1d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Savo rankose turime...“, „Homilia del Sr.
Arzobispo en la Misa por la Educacion“ /
„Arkivyskupo homilija per Mišias už švietimą“,
2005 m. balandžio 6 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Turėtume suvokti...“, „Carta por la Ninez“ /
„Laiškas jaunimui“, 2005 m. spalio 1d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Tokia daugybė vaikų nemoka...“, „Mensaje
del Arzobispo a los sacerdotes, religiosos as y
fieles laicos de la Arųuidiocesi“ / „Arkivyskupo
laiškas Arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir
tikintiems pasauliečiams“, 2004 m. vasario 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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„Su vaikais blogai elgiamasi...“, Kalba, 2007 m.
spalio 2 d. http://www.lifesitenews.com/news/
archive//ldn/2007/oct/07100509
APIE PASIRINKIMUS

„Kiekvieną dieną visiems...“, „Homilia del Sr.
Arzobispo en ei Te Deum“ / „Arkivyskupo Te
Deum homilija“, 2003 m. gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE TAI, KODĖL PASIRINKO
PRANCIŠKAUS VARDĄ

„Vargšų žmogus...“, Spaudos konferencija
Vatikane, 2013 m. kovo 16 d.
„Pranciškus yra ir taikos žmogus...“, Spaudos
konferencija Vatikane, 2013 m. kovo 16d.
http://www.usatoday.com/story/news/
world/2013/03/ 16/pope-francis-pressconference/1992355/
„Jis atnešė krikščionybei...“, Jorge Bergoglio
and Abraham Skorka, Sobre EI Cielo y La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE KRIKŠČIONIŠKĄ GYVENIMĄ

„Krikščioniška tiesa yra patraukli...“, Kreipimasis
į kardinolus, The Vatican Today; 2013 m. kovo
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15 d. http://www.news.va/en/news/pope-francisto-cardinals-like-good-wine-that-impr
„[Gyventi] krikščionišką gyvenimą...“, Sergio
Rubin and Francesca Ambrogetti, El Jesuita:
Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio,
S.J. (Buenos Aires: Vergara, 2010).
„Krikščioniškas gyvenimas reiškia...“, „Homilia
del Cardenal Bergoglio ai Inaugurar EI Congreso
de Evangelizacion del la Cultura“/ „Kardinolo
Bergoljo homilija per Kultūrinės evangelizacijos
kongreso atidarymą“, 2006 m. kovo 11 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Kiekvieno krikščionio gyvenime...“, „Homilia
del Cardenal Bergoglio ai Inaugurar EI Congreso
de Evangelizacion del la Cultura“/ „Kardinolo
Bergoljo homilija per Kultūrinės evangelizacijos
kongreso atidarymą“, 2006 m. kovo 11 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE KALĖDAS

„Kas yra Kalėdų dvasia?“, La Nation, 2011 m.
gruodžio 23 d.
APIE BAŽNYČIĄ

„Privalome vengti...“, Sergio Rubin and Francesca
Ambrogetti, El Jesuita: Conversaciones con el
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Cardenal Jorge Bergoglio, S.J. (Buenos Aires:
Vergara, 2010).
„Jei istorijos eigoje...“ Jorge Bergoglio and
Abraham Skorka, Sobre El Cielo y La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
„Bažnyčia yra Motina...“ „La Homilia Dominical
en America Latina - Intervencion del Sr.
Arzobispo en la Plenaria de la Comision para
America Latina“/ „Sekmadienio homilija Lotynų
Amerikoje - arkivyskupo pasisakymas Lotynų
Amerikos reikalų plenarinės komisijos posėdyje“,
2005 m. sausio 19d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Bažnyčia buvo, yra...“, „Homilia del Sr. Cardenal
Jorge Mario Bergoglio, S.J., ai Comenzar la
Asamblea del Episcopado“/ „Kardinolo Chorchės
Marijaus Bergoljo, S.J., homilija Vyskupų
asamblėjos atidarymo proga“,
2007 m. balandžio 23 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Kaip aš norėčiau tokios Bažnyčios...“, Spaudos
konferencija Vatikane, 2013 m. kovo 16d.
http://www.huffingtonpost.com/huffwires/20130316/eu-vatican-pope/
„Manęs neturėtų piktinti...“, Vincent J. Miller,
„Quotes from Pope Francis“, America Magazine,
2013 m. kovo 13 d. http://americamagazine.org/
content/all-things/quotes-pope-francis
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APIE BAŽNYČIĄ BUENOS AIRĖSE
„Užuot vien buvę...“ Vatican Insider, 2013 m.

vasario 24 d. http://vaticaninsider.lastampa.it/en/
inquiries-and-interviews/detail/articolo/americalatina-latin-america-america-latina-12945/
APIE BAŽNYTINĘ POLITIKĄ

„Popiežius... kalbėjo apie...“ Andrea Tornielli,
„Careerismand Vanity: Sins of the Church“,
Vatican Insider, 2012 m. vasario 24 d.
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/inquiriesand-interviews/detail/articolo/america-latinalatin-america-america-latina-12945/
„Religijų viduje pasitaiko...“ Sobre el Cieloy La
Tierra, Jorge Bergoglio and Abraham Skorka,
Sobre El Cielo y La Tierra (Buenos Aires:
Editorial Sudamericana, 2010).
„Būta ir sugedimo laikotarpių...“ Jorge Bergoglio
and Abraham Skorka, Sobre El Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE BAŽNYČIOS POLINKĮ
PABRĖŽTI KANČIĄ

„Tiesa, jog vienu metu [Bažnyčia]...“, Sergio
Rubin and Francesca Ambrogetti, El Jesuita:
Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio,
S.J. (Buenos Aires: Vergara, 2010).
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APIE MIESTUS

„Kiekvienas didelis miestas...“ „Palabras del
Sr. Arzobispo ai comienzo del Encuentro
Arquidiocesano de Catequesis“ / „Arkivyskupo
pastabos per Arkivyskupijos katechetų susitikimo
atidarymą“, 2005 m. kovo 12 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Miestas yra ir motina...“ „Homilia del Sr.
Arzobispo de Buenos Aires en Ocasion de la
Misa por el Primer Aniversario de la Tragedia
de Cromagnon“ / „Buenos Airių arkivyskupo
homilija per Mišias, minint pirmąsias
Kromanjono tragedijos metines“, 2005 m.
gruodžio 30 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE PILIETYBĘ

„Politinė visuomenė išliks tik tada...“, „Dejar la
nostalgia y ei pesimismo ydar lugar a nuestra sėd
de encuentro“ / „Palikite nostalgiją ir pesimizmą
ir atverkite erdvę vienybės troškimui“, 1999 m.
gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Mes esame istoriški žmonės...“, „Mensaje del
Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms“, 2002 m. kovas.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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„Neprivalome tikėtis...“ „Homilia del Sr.
Arzobispo en ei Te Deum“ / „Arkivyskupo Te
Deum homilija“, 2003 m. gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Žmonės yra istoriški subjektai...“, „Conferencia
del Sr. Arzobispo en la XIII Jornada
Arquidiocesana de Pastoral Sodai“ / „Kalba
Arkivyskupijos 13-oje socialinės sielovados
konferencijoje“, 2010 m. spalio 16 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE CIVILIZACIJĄ

„Yra įmanoma pastatyti...“, „Catedra Juan
Pablo II. Congreso sobre la Veritatis Splendor Disertacion de Clausura del Sr. Arzobispo“ /
„Baigiamoji arkivyskupo kalba per kongresą,
skirtą Jono Pauliaus II enciklikai „Veritatis
Splendor“, 2004 m. rugsėjo 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE KONKLAVĄ

„Konklavos laikotarpis buvo pilnas...“,
Kreipimasis į kardinolus, The Vatican Today,
2013 m. kovo 15 d.
http://www.news.va/en/news/pope-francis-tocardinals-like-good-wine-that-impr
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APIE POKALBĮ

„Ar galėtume būti...“, „Mensaje del Arzobispo
a las Comunidades Educativas“ / „Arkivyskupo
metinis laiškas švietimo bendruomenėms“,
2002 m. kovas.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Norint palaikyti dialogą...“, Jorge Bergoglio
and Abraham Skorka, Sobre Ei Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
„Tikrasis žmogiškosios sąmonės augimas...“,
„Mensaje del Arzobispo a las Comunidades
Educativas“ / „Arkivyskupo metinis laiškas
švietimo bendruomenėms“, 2002 m. kovas.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE KŪRYBIŠKUMĄ

„Kūrybingoms būtybėms tenka...“, „Mensaje
del Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms“, 2003 m. balandžio 9 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Jei, norėdami ką nors pastatyti...“, „Mensaje
del Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms“, 2003 m. balandžio 9 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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APIE KRITIKĄ ARGENTINOS
VADOVŲ ADRESU

„Atrodo užuot stengęsi...“ Mark Rice-Oxley,
„Pope Francis: The Humble Pontiff with Practical
Approach to Poverty“, Guardian, 2013 m. kovo
13 d. http://www.guardian.co.uk/world/2013/
mar/13/jorge-mario-bergoglio-pope-poverty
APIE MIRTĮ

„Galvoju apie mirtį kiekvieną dieną...“ Sergio
Rubin and Francesca Ambrogetti, El Jesuita:
Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio,
S.J. (Buenos Aires: Vergara, 2010).
APIE ARGENTINOS PREZIDENTO
NESTORO KIRŠNERIO MIRTĮ

„Ir štai šiandien susirinkome...“, „Homilia del
Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge
Mario Bergoglio, SJ., con Motivo de la Misa de
Sufragio del Dr. Nėstor Kirchner“ / „Buenos
Airių arkivyskupo, kardinolo Chorchės Marijaus
Bergoljo, S.J., homilija per Mišias už dr. Nestorą
Kiršnerį“, 2010 m. spalio 27 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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APIE MIRTIES BAUSMĘ

„Anksčiau tai buvo viena...“, Jorge Bergoglio
and AbrahamSkorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE DEMOKRATIJĄ

„Žinoma, dalyvavimas...“, Jorge Bergoglio and
Abraham Skorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE VELNIĄ

„Kalbant teologine prasme, Velnias...“, Jorge
Bergoglio and Abraham Skorka, Sobre EI Cieloy
La Tierra (Buenos Aires: Editorial Sudamericana,
2010).

„Tas, kas nesimeldžia...“, Pirmoji homilija po
išrinkimo popiežiumi, 2013 m. kovo 15 d.
„Iš savo patirties...“, Jorge Bergoglio and
Abraham Skorka, Sobre Ei Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE ORUMĄ

„Nevalia pažeisti...“, „Homilia del Sr. Arzobispo
en la Misa por la Educacion“ / „Arkivyskupo
homilija per Mišias už švietimą“, 2007 m.
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balandžio 18 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Kai asmuo arba tauta..„Homilia del Sr.
Arzobispo en la Fiesta de San Cayetano“ /
„Arkivyskupo homilija per šv. Kajetono liturginę
šventę“, 2007 m. rugpjūčio 7 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE ABEJONĘ

„Didžiausieji vadovai...“ Jorge Bergoglio and
Abraham Skorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE NARKOTIKUS

„Alkoholis ir narkotikai...“, Guardian, 2013 m.
kovo 16d. http://www.guardian.co.uk/
world/2013/mar/14/new-pope-francis-in-hisown-words
APIE ŠVIETIMĄ

„Švietimas yra tikroji...“, „Homilia del Sr.
Arzobispo en la Misa por la Educacion“ /
„Arkivyskupo homilija per Mišias už švietimą“,
2006 m. balandžio 27 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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APIE ELITIZMĄ

„Plačiai žinomų...“, „Homilia del Sr. Arzobispo en
ei Te Deum / „Arkivyskupo Te Deum homilija“,
2004 m. gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE EVANGELIZMĄ

„Mes turime eiti...“, „Homilia del Monsignor
Jorge Mario Bergoglio, S.J., en ei Encuentro
Arquidiocesano de Catequesis“ / „Monsinjoro
Chorchės Marijaus Bergoljo, S.J., homilija per
Arkivyskupijos katechetų susitikimą“, 2000 m.
kovo 11 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE IŠSKYRIMĄ

„Kartais aš klausiu savęs...“, „Palabras del
Sr. Arzobispo ai comienzo del Encuentro
Arquidiocesano de Catequesis“ / „Arkivyskupo
pastabos per Arkivyskupijos katechetų susitikimo
atidarymą“, 2005 m. kovo 12 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE TIKĖJIMĄ

„Žmonės klausia, kodėl...“, Washington Posty
2003 m. rugpjūčio 8 d.

—

160

—

„Benediktas XVI ne kartą pabrėžė...“, Andrea
Tornielli, „Careerismand Vanity: Sins of the
Church“, Vatican Insider, 2012 m. vasario 24 d.
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/inquiriesand-interviews/detail/articolo/america-latinalatin-america-america-latina-12945/
APIE ŠEIMĄ

„Šeima yra natūralus...“, Parish and Family,
2007 m. sausio 18 d.
„Bažnyčia mėgina parodyti...“, Parish and Family;
2007 m. sausio 18 d.
„Tėvystės, motinystės...“, Parish and Family}
2007 m. sausio 18 d.
APIE SAVO ŠEIMOS ISTORIJĄ

„[Mano tėvai] susipažino 1934 m. per Mišias.
Kitais metais jie susituokė...“, Sergio Rubin and
Francesca Ambrogetti, El Jesuita: Conversaciones
con el Cardenal Jorge Bergoglio, S.J. (Buenos
Aires: Vergara, 2010).
APIE PIRMĄJĄ ŽINUTĘ SOCIALINIAME
TINKLE TWITTER
„Mieli bičiuliai, dėkoju...“ Twitter; @Pontifex

—
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APIE FUTBOLĄ KAIP GYVENIMO
METAFORĄ

„Tai visai kaip futbole...“, „Homilia del Sr.
Cardenal en el Encuentro Arquidiocesano de
Catequistas 2012“/ „Kardinolo homilija per
2012 m. Arkivyskupijos katechetų susitikimą“,
2012 m. kovo 10 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE UŽSIENIO VERSLĄ

„Pinigai irgi turi tėvynę...“, Jorge Bergoglio and
Abraham Skorka, Sobre Ei Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE ATLEIDIMĄ

„Prašome malonės...“, Homilija, 2013 m. kovo
17 d.
„Jei Dievas neatleistų...“, Homilija, 2013 m. kovo
17 d.
APIE TRAPUMĄ

„Kviečiu jus atpažinti...“, „Mensaje del Sr.
Arzobispo a los Catequistas“ / „Arkivyskupo
laiškas katechetams“, 2003 m. rugpjūčio 21 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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„Dievas, žvelgdamas...“, „Misa Crismal“ /
„Krizmos Mišios“, 2004 m. balandžio 8 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE LAISVĘ

„Dvasios aklumas...“, „Homilia del Sr. Arzobispo
en ei Te Deum“/ „Arkivyskupo Te Deum
homilija“, 2004 m. gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Tokia yra kiekvieno...“, „Homilia del Sr.
Arzobispo en la Misa por la Educacion“ /
„Arkivyskupo homilija per Mišias už švietimą“,
2003 m. rugsėjo 4 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE ATEITĮ

„Istorijoje dar nebuvo...“, „Mensaje del Arzobispo
a las Comunidades Educativas“ / „Arkivyskupo
metinis laiškas švietimo bendruomenėms“,
2002 m. kovas.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

APIE PINIGŲ AUKOJIMĄ ELGETOMS

„Kartais žmogaus...“, Jorge Bergoglio and
Abraham Skorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).

—
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APIE GLOBALIZACIJĄ
„Norint kovoti...“ La Stampa, 2001 m. gruodis.

„Jei mąstome apie globalizaciją...“ Jorge Bergoglio
and AbrahamSkorka, Sobre Ei Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
„Globalizacija kaip ekonominė...“ „Ponencia
del Sr. Arzobispo en la VConferencia del
C.E.L.A.M.“ / „Arkivyskupo kalba Penktojoje
CELAMkonferencijoje“, 2007 m. gegužės 21 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Globalizacija kaip vienakryptis...“ „Mensaje
del Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms, 2002 m. kovas. http://www.
arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Tokia globalizacija, kuri...“, Jorge Bergoglio
and AbrahamSkorka, Sobre Ei Cielo y La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
„Globalizacija yra ženklas...“, „Ponencia del Sr.
Arzobispo en la VConferencia del C.E.L.A.M.“/
„Arkivyskupo kalba Penktojoje CELAM
konferencijoje“, 2007 m. gegužės 21 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Nuo Bankoko iki San Paulo...“, „Mensaje del
Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms, 2002 m. kovas.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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APIE DIEVĄ

„Kai kas nors pernelyg pasitiki savimi...“ Jorge
Bergoglio and AbrahamSkorka, Sobre EI Cieloy
La Tierra (Buenos Aires: Editorial Sudamericana,
2010).

„Dievui labiausiai rūpi tai...“, „Misa Crismal“ /
„Krizmos Mišios“, 2003 m. balandžio 17 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Galime sakyti, nebijodami pasirodyti
nepagarbūs...“, „Mensaje del Arzobispo a las
Comunidades Educativas“ / „Arkivyskupo
metinis laiškas švietimo bendruomenėms“,
2004 m. balandžio 21 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Dievas nėra toks kaip stabai...“, „Homilia del
Sr. Arzobispo en la Fiesta de San Cayetano“ /
„Arkivyskupo homilija per šv. Kajetono liturginę
šventę“, 2006 m. rugpjūčio 7d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Dievas nėra koks nors Andreani...“, Jorge
Bergoglio and Abraham Skorka, Sobre EI Cieloy
La Tierra (Buenos Aires: Editorial Sudamericana,
2010).

APIE DIEVO DOVANAS

„Kai žmogus sergsti savodovaną...“, Jorge Bergoglio
and AbrahamSkorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).

—
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APIE DIEVO PAŽADUS

„Jis nežada turtų ar galios...“, „Homilia del
Sr. Arzobispo pronunciada en la Catedra
Metropolitana por los Difuntos de la
Discoteca ai Cumplirse el Primer Mes de los
Acontecimientos“/ „Arkivyskupo homilija,
pasakyta Metropolinėje katedroje, minint vieno
mėnesio sukaktį po tragedijos diskotekoje“,
2005 m. sausio 30 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE GERUS KETINIMUS

„Vien ketinimo nepakanka...“, „Mensaje del
Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms“, 2004 m. balandžio 21 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE LIEŽUVAVIMĄ

„Kas yra liežuvavimas?...“, Sergio Rubin and
Francesca Ambrogetti, El Jesuita: Conversaciones
con el Cardenal Jorge Bergoglio, S.J. (Buenos
Aires: Vergara, 2010).

—
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APIE SAVO DIDŽIAUSIĄ BAIMĘ

„Tiesa, kad į katalikybę smelkiasi...“ Jorge
Bergoglio and Abraham Skorka, Sobre EI Cieloy
La Tierra (Buenos Aires: Editorial Sudamericana,
2010).

APIE GURU

„Čia nėra jokio guru...“ „Homilia del Sr.
Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge
Mario Bergoglio, S.J., en la Misa en la Catedral
Metropolitana, a un mes de la tragedia ferroviaria
de Once“ / „Buenos Airių arkivyskupo, kardinolo
Chorchės Marijaus Bergoljo, S.J., homilija per
Mišias Metropolinėje katedroje, praėjus mėnesiui
po geležinkelio tragedijos Onse“, 2012 m. kovo
23 d. http://wwvv.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.
html
APIE PAGALBĄ VARGŠAMS

„Didžiausias pagalbos vargšams pavojus...“, Jorge
Bergoglio and Abraham Skorka, Sobre EI Cielo y
La Tierra (Buenos Aires: Editorial Sudamericana,
2010).

APIE SAVE

„Ir labai prašau, nesiliaukite...“, „Homilia del Sr.
Arzobispo en la Solemnidad de Corpus Christi“ /

—
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„Arkivyskupo homilija per Dievo Kūno iškilmę“,
2007 m. birželio 9d. http://www.arzbaires.org.ar/
inicio/homilias.html
„Nemėgstu kalbėti apie...“ „Homilia del Sr.
Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge
Mario Bergoglio, S.J., en ei Santuario Ntra.
Sra. Madre de los Emigrantes con motivo de la
celebracion Eucaristica del Dia del Migrante“/
„Buenos Airių arkivyskupo, kardinolo Chorchės
Marijaus Bergoljo, S.J., homilija Imigrantų Dievo
Motinos šventovėje, švenčiant Eucharistiją per
Mišias, skirtas Migranto dienai“, 2008 m. rugsėjo
7d. http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.
html
APIE HOMILIJAS

„Gera sekmadienio homilija...“, „La Homilia
Dominical en America Latina - Intervencion
del Sr. Arzobispo en la Plenaria de la Comision
para America Latina“ / „Arkivyskupo pranešimas
per Komisijos Lotynų Amerikos klausimams
plenarinį posėdį“, 2005 m. sausio 19 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Homilija yra ne tiek...“, „La Homilia Dominical
en America Latina - Intervencion del Sr.
Arzobispo en la Plenaria de la Comision para
America Latina“ / „Arkivyskupo pranešimas
per Komisijos Lotynų Amerikos klausimams

—

168

—

plenarinį posėdį“, 2005 m. sausio 19 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE HOMOSEKSUALUMĄ

„Religinė tarnystė kartais atkreipia dėmesį...“,
Jorge Bergoglio and AbrahamSkorka, Sobre
EI Cieloy La Tierra (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 2010).
APIE VILTĮ

„Viltis yra gebėjimas...“, „Mensaje del Arzobispo
a las Comunidades Educativas“ / „Arkivyskupo
metinis laiškas švietimo bendruomenėms“,
2000 m. kovo 29 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Ten, kur viltis...“, „Homilia del Sr. Arzobispo
en la Misa por la Educacion“/ „Arkivyskupo
homilija per Mišias už švietimą“, 2002 m.
balandžio 10d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE ŽMONES

„Yra du žmonių tipai...“, „Homilia“ / „Homilija“,
2003 m.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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APIE ŽMOGAUS TEISES

„Žmogaus teises...“, Mark Rice-Oxley, „Pope
Francis: The Humble Pontiff with Practical
Approach to Poverty“, Guardian, 2013 m. kovo
13 d. http://www.guardian.co.uk/world/2013/
mar/13/jorge-mario-bergoglio-pope-poverty
APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS IR
VERGIJĄ

„Ne vergijai...“, „Homilia del Sr. Arzobispo en
Plaza Constitucion“ / „Arkivyskupo homilija
Konstitucijos aikštėje“, 2009 m. rugsėjo 4 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE ŽMONIJĄ

„Kiekvienas žmogus...“, „Mensaje del Arzobispo
a las Comunidades Educativas“ / „Arkivyskupo
metinis laiškas švietimo bendruomenėms“,
2002 m. kovas.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Mus, žmones, jungia sudėtingi...“, „Mensaje
del Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms“, 2007 m. balandžio 10d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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APIE JO NUSIŽEMINIMĄ

„Aš liksiu čia, apačioje.“ Atsisakęs lipti ant
pakylos per pirmąjį pasirodymą po išrinkimo
popiežiumi, nes taip būtų atsidūręs aukščiau jį
supančių kardinolų, 2013 m. kovo 13 d.
APIE VEIDMAINIUS BAŽNYČIOJE

„Turėtume įsipareigoti...“, Kalba, Aparesidos
dokumentas, 2007 m. spalio 2d.
APIE STABMELDYBĘ

„Pavojingiausias stabas...“, „Intervention del
Sr. Arzobispo durante ei Servicio de Selijot,
en preparation para ei Rosh Hashana, en la
Sinagoga de la calle Vidai 2049 de Buenos
Aires“ / „Arkivyskupo kalba, pasakyta per Selijot
apeigas, rengiantis Rosh Hashana, Buenos Airių
sinagogoje Vidalio g. 2049“,
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE VAIZDUS IR INFORMACIJĄ

„Kai vaizdai ir informacija...“, „Tercer Congreso
de Comunicadores „Comunicador: ^Quien es tu
projimo?’“ / „Trečiasis komunikacijos darbuotojų
kongresas: „Komunikuotojau, kas yra tavo
artimas?“, 2002 m. spalio 10 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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APIE IMIGRANTUS IR IMIGRACIJĄ

„Regis, čia niekas...“, „Homilia del Sr. Arzobispo
de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario
Bergoglio, S.J., en ei Santuario Ntra. Sra. Madre
de los Emigrantes con Motivo de la Celebracion
Eucaristica del Dia del Migrante“ / „Buenos
Airių arkivyskupo, kardinolo Chorchės Marijaus
Bergoljo, S.J., homilija Imigrantų Dievo Motinos
šventovėje, švenčiant Eucharistiją per Mišias,
skirtas Migranto dienai“, 2008 m. rugsėjo 7d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Prisipažįstu...“, „Homilia del Sr. Arzobispo de
Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio,
S.J., en ei Santuario Ntra. Sra. Madre de los
Emigrantes con Motivo de la Celebracion
Eucaristica del Dia del Migrante“ / „Buenos
Airių arkivyskupo, kardinolo Chorchės Marijaus
Bergoljo, S.J., homilija Imigrantų Dievo Motinos
šventovėje, švenčiant Eucharistiją per Mišias,
skirtas Migranto dienai“, 2008 m. rugsėjo 7d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE ABEJINGUMĄ

„Abejingumas yra pavojingas...“, „Homilia del
Sr. Arzobispo en ei Te Deum“ / „Arkivyskupo Te
Deum homilija“, 2003 m. gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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„Tie iš mūsų, kurie nieko nedarome...“, „Homilia
del Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal
Jorge Mario Bergoglio, S.J., en ei Santuario Ntra.
Sra. Madre de los Emigrantes con Motivo de la
Celebracion Eucaristica del Dia del Migrante“/
„Buenos Airių arkivyskupo, kardinolo Chorchės
Marijaus Bergoljo, S.J., homilija Imigrantų Dievo
Motinos šventovėje, švenčiant Eucharistiją per
Mišias, skirtas Migranto dienai“, 2008 m. rugsėjo
7d. http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.
html
„Mes neturime teisės...“, „Homilia del Sr.
Arzobispo en ei Te Deum“ / „Arkivyskupo Te
Deum homilija“, 2003 m. gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE NELYGYBĘ

„Jūs turite pajusti pasipiktinimą...“, Kalba,
2012 m. rugpjūtis.
http://www.abc.es/sociedad/20130314/abcibergoglio-frases-francisco-201303140850.html
APIE NETEISYBĘ

„Ko gero, didžiausia...“, „Mensaje del Arzobispo
a las Comunidades Educativas“ / „Arkivyskupo
metinis laiškas švietimo bendruomenėms“,
2000 m. gegužės 29 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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„Atsidūrus sunkios..„Catedra Juan Pablo
II. Congreso sobre la Veritatis Splendor Disertacion de Clausura del Sr. Arzobispo“ /
„Baigiamoji arkivyskupo kalba per kongresą,
skirtą Jono Pauliaus II enciklikai „Veritatis
Splendor“, 2004 m. rugsėjo 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Nepakanka vengti neteisingumo...“, „Vigilia
Pascual“ / „Velykų vigilija“, 2005 m. kovo 26 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE JĖZUITUS

„[Aš] įstojau į jėzuitų ordiną...“, Sergio Rubin and
Francesca Ambrogetti, El Jesuita: Conversaciones
con el Cardenal Jorge Bergoglio, S.J. (Buenos
Aires: Vergara, 2010).
APIE JĖZŲ

„Jėzui rūpėjo...“, „Misa Crismal“ / „Krizmos
Mišios“, 2003 m. balandžio 17d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Jėzus nenori, kad būtume ramūs...“, „Homilia
del Sr. Arzobispo en la Solemnidad de Corpus
Christi“ / „Arkivyskupo homilija per Dievo Kūno
iškilmę“, 2008 m. gegužės 24 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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APIE ŽYDUS

„Nuoširdžiai tikiuosi...“, Laiškas Romos
vyriausiajam rabinui, 2013 m. kovo 14 d.
APIE LOTYNŲ AMERIKĄ

„Bažnyčia labai gerai suvokia...“, Kalba, 2007 m.
spalio 2d. http://www.lifesitenews.com/news/
archive/ldn/2007/oct/07100509
„Lotynų Amerika...“, „Religiosidad Popular
como Inculturacion de la Fe“/ „Liaudiškas
pamaldumas kaip tikėjimo įkultūrinimas“,
2008 m. sausio 19 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE ĮSTATYMĄ

„Nuo seniausių „mandagumo taisyklių“...“,
„Homilia del Sr. Arzobispo en la Misa por la
Educacion“/ „Arkivyskupo homilija per Mišias
už švietimą“, 2006 m. balandžio 27 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE VADOVAVIMĄ

„Vadovavimas yra menas...“, „Conferenčia del Sr.
Arzobispo en la XIII Jornada Arquidiocesana de
Pastoral Social“/ „Kalba Arkivyskupijos 13-oje
socialinės sielovados konferencijoje“, 2010 m.

—
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spalio 16 d. http://www.arzbaires.org.ar/inicio/
homilias.html

„Kiekvienas vadovas, norintis tapti tikru
vadovu...“ „Conferencia del Sr. Arzobispo en
la XIII Jornada Arquidiocesana de Pastoral
Social“ / „Kalba Arkivyskupijos 13-oje socialinės
sielovados konferencijoje“, 2010 m. spalio 16 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Tikrasis vadovavimas...“, „Conferencia del Sr.
Arzobispo en la XIII Jornada Arquidiocesana de
Pastoral Social“ / „Kalba Arkivyskupijos 13-oje
socialinės sielovados konferencijoje“, 2010 m.
spalio 16d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE GYVYBĘ

„Gyvybė yra neįkainojama.“ Homilija, 2012 m.
kovo 23 d.
http://www.aicaold.com.ar/docs_blanco.
php?id=1888
APIE GYVENIMĄ DVIDEŠIMT
PIRMAJAME AMŽIUJE

„Tai yra „silpnos minties“ amžius...“, „Homilia del
Sr. Arzobispo en ei Te Deum“ / „Arkivyskupo Te
Deum homilija“, 2004 m. gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html

—
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„{domu, mes turime daugiau...“, „Homilia del
Sr. Arzobispo en ei Te Deum“/ „Arkivyskupo Te
Deum homilija“, 2004 m. gegužės 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE KLAUSYMĄSI

„Ne visada būna lengva klausytis...“, Jorge
Bergoglio, EI Verdadero Poder Es EI Servicio
(Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2007).
„Kokios daugybės problemų...“, „Homilia
del Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal
Jorge Mario Bergoglio, S.J., con Motivo de la
XXXIVPeregrinacion Juvenil a Pie a Lujan“ /
„Buenos Airių arkivyskupo, kardinolo Chorchės
Marijaus Bergoljo, S.J., homilija XXXIV Jaunimo
piligriminės kelionės į Luchaną proga“, 2008 m.
spalio 5d. http://www.arzbaires.org.ar/inicio/
homilias.html
„Klausymasis kartu yra ir gebėjimas...“, Jorge
Bergoglio, EI Verdadero Poder Es EI Servicio
(Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2007).
APIE MEILĘ

„Mylėti reiškia kur kas daugiau...“, „Homilia del
Sr. Arzobispo en la Misa por la Educacion“/
„Arkivyskupo homilija per Mišias už švietimą“,
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2006 m. balandžio 27 d. http://www.arzbaires.
org.ar/inicio/hom ilias.htm l

„Betgi, Tėve, aš nežinau, kaip mylėti...“, „Homilia
del Sr. Arzobispo en la Misa por la Educacion“ /
„Arkivyskupo homilija per Mišias už švietimą“,
2004 m. balandžio 21 d. http://www.arzbaires.
org.ar/inicio/homilias.html
APIE MELĄ

„Melas ir vagystės...“, „Mensaje del Arzobispo
a las Comunidades Educativas“ / „Arkivyskupo
metinis laiškas švietimo bendruomenėms“,
2002 m. kovas, http://www.arzbaires.org.ar/
inicio/homilias.html
APIE SANTUOKĄ

„Kai vyras arba žmona pripranta...“, „Homilia“ /
„Homilija“, 2010 m. vasario 17 d. http://www.
arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE BRANDĄ

„Man atrodo, kad mums...“, „Vigilia Pascual“/
„Velykų vigilija“, 2005 m. kovo 26 d. http://www.
arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Jei branda būtų...“, „Vigilia Pascual“ / „Velykų
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„Buvo laikai, kada [Bažnyčia atsisakydavo]...“,
Jorge Bergoglio and Abraham Skorka, Sobre
EI Cieloy La Tierra (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 2010).
APIE TANGO

„Man patinka tango; šokdavau jį...“, Sergio
Rubin and Francesca Ambrogetti, El Jesuita:
Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio,
S.J. (Buenos Aires: Vergara, 2010).

APIE MOKYTOJUS

„Jūs [mokytojai] kasdien stovite prieš...“,
„Homilia del Sr. Arzobispo en la Misa por la
Educacion“ / „Arkivyskupo homilija per Mišias
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už švietimą“, 2005 m. balandžio 6 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Mokymas yra vienas iš aistringųjų...“ „Homilia
del Sr. Arzobispo en la Misa por la Educacion“ /
„Arkivyskupo homilija per Mišias už švietimą“,
2008 m. balandžio 23 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE TECHNOLOGIJĄ

„Naujos tikrovės reikalauja naujų atsakymų.“
„Mensaje del Arzobispo a las Comunidades
Educativas“ / „Arkivyskupo metinis laiškas
švietimo bendruomenėms“, 2000 m. kovo 29 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Akivaizdu, kad negalime atsisakyti...“, „Mensaje
del Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms“, 2005 m. balandžio 6 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Technologija gali padėti kurti arba
dezorientuoti...“, „Homilia“/ „Homilija“, 2002 m.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE TELEVIZIJĄ

„Kultūrinė produkcija, ypač...“, „Carta por la
Ninez“/ „Laiškas jaunimui“, 2005 m. spalio 1d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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APIE LAIKĄ

„Dalykai, kurie yra tikrai svarbūs...“, „Vigilia
Pascual“ / „Velykų vigilija“, 2005 m. kovo 26 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Laikas duoda patirties derlių“, taip...“, „Vigilia
Pascual“ / „Velykų vigilija“, 2005 m. kovo 26 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Noriu aiškiai pasakyti...“, „Vigilia Pascual“ /
„Velykų vigilija“, 2005 m. kovo 26 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE TIESĄ

„Ten, kur tiesa...“ „Homilia“/ „Homilija“,
2002 m. spalio 4 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Kai žmogus iš tikrųjų ieško tiesos...“,
„Disertacion del Sr. Arzobispo en ADEPA“ /
„Arkivyskupo disertacija, ADEPA“, 2006 m.
balandžio 6 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Ar visuomenėje, kurioje dėl melo, tiesos
nuslėpimų...“, „Mensaje del Arzobispo a las
Comunidades Educativas“ / „Arkivyskupo
metinis laiškas švietimo bendruomenėms“,
2003 m. balandžio 9 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
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„Tik su „tiesa padarys jus laisvus“.„Catedra
Juan Pablo II. Congreso sobre la Veritatis
Splendor - Disertacion de Clausura del Sr.
Arzobispo“ / „Baigiamoji arkivyskupo kalba
per kongresą, skirtą Jono Pauliaus II enciklikai
„Veritatis Splendor“, 2004 m. rugsėjo 25 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Tiesa visada yra kovinga...“, „Homilia por la
Misa por la Educacion“/ „Homilija per Mišias už
švietimą“, 2002 m. balandžio 10 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Tiesa, gėris ir grožis...“, „Disertacion del
Sr. Arzobispo en ADEPA“ / „Arkivyskupo
disertacija, ADEPA“, 2006 m. balandžio 6 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
„Lengvų dalykų pasaulyje...“, „Homilia por la
Misa por la Educacion“/ „Homilija per Mišias už
švietimą“, 2002 m. balandžio 10 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE NETIKRUMĄ

„Ir toliau klausinėkite, kodėl...“, „Homilia
del Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal
Jorge Mario Bergoglio, S.J., en la Misa en
la Catedral Metropolitana, a un mes de la
tragedia ferroviaria de Once“, / „Buenos Airių
arkivyskupo, kardinolo Chorchės Marijaus
Bergoljo, S.J., homilija per Mišias Metropolinėje
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katedroje, praėjus mėnesiui po geležinkelio
tragedijos Onse“, 2012 m. kovo 23 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE VIENYBĘ

„Eiti kartu kaip tautai...“, „Carta del Sr.
Arzobispo a los Catequistas de Buenos Aires“/
„Arkivyskupo laiškas Buenos Airių katechetams“,
2004 m. rugpjūtis.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE TUŠTYBĘ

„Tuštybė, maivymasis...“, Vincent J. Miller,
„Quotes from Pope Francis“, America Magazine,
2013 m. kovo 13 d. http://americamagazine.org/
content/all-things/quotes-pope-francis
„Pažvelkite į povą...“, Irene Hernandez
Velsaco, „Bergoglio: „Los males de la iglesia
se llaman vanidad y arribismo“ in EI Mundo,
2013 m. kovo 14 d. http://www.elmundo.es/
elmundo/2013/03/ 14/internacional/l 363255333.
html
APIE VATIKANĄ IR PINIGUS

„Visada išgirsi kalbant apie Vatikano auksą...“,
Jorge Bergoglio and AbrahamSkorka, Sobre
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El Cielo y La Tierra (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 2010).
APIE MERGELĘ MARIJĄ

„Dievo Motina geriausiai perduoda
tikintiesiems...“ „Homilia del Sr. Arzobispo en la
Fiesta de San Cayetano“, 2006 m. rugpjūčio 7 d.
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE VIRTUALIĄ TIKROVĘ

„Virtuali tikrovė atveria naujas duris...“, „Mensaje
del Arzobispo a las Comunidades Educativas“ /
„Arkivyskupo metinis laiškas švietimo
bendruomenėms“, 2000 m. kovo 29 d. http://
www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias.html
APIE PAŽEIDŽIAMUMĄ

„Tas, kuris pripažįsta savo pažeidžiamumą...“
„Mensaje del Sr. Arzobispo a los Catequistas“ /
„Arkivyskupo laiškas katechetams“, 2003 m.
rugpjūčio 21 d. http://www.arzbaires.org.ar/
inicio/homilias.html
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APIE LAUKIMĄ

„Gebėjimas laukti...“, „Vigilia Pascual“ / „Velykų
vigilija“, 2005 m. kovo 26 d. http://www.arzbaires.
org.ar/inicio/homilias.html
APIE KOJŲ MAZGOJIMĄ AIDS
LIGONIAMS

„Šis gestas yra kvietimas...“, John Lyons, Ken
Parks and MatthewCowley, „Father Jorge“ Rose
fromModest Roots“, Wall Street Journal, 2013 m.
kovo 14 d. http://online.wsj.com/article/SB10001
42412788732407770457835858237175780.html
APIE TURTO NELYGYBĘ

„Vargšai yra persekiojami...“, „Pope Francis:
Life in Pictures and Quotes“, BBC Newsy
2013 m. kovo 14 d. http://www.bbc.co.uk/news/
world-21775333
APIE TAI, KOKIAIS ŽODŽIAIS
ATSISVEIKINA

„Melskitės už mane.“, Mandy Fridmann, „Pope
Francis Secrets: Journalist Olga Wornat Reveals
the Catholic Leaders Innermost Thoughts“,
Huffington Post, 2013 m. kovo 14 d.
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/14/
pope-francis-secrets_n_2875669.html
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APIE TAI, KĄ DARYS BŪDAMAS
POPIEŽIUMI

„Atstatysiu savo sugriuvusią Bažnyčią.“, „AMan
of Firsts, Pope Francis is Remarkably Humble
and Conservative“, Catholic Online, 2013 m.
kovo 14d. http://www.catholic.org/hf/faith/story.
php?id=50117
APIE TAI, KĄ KATALIKŲ
BAŽNYČIA YRA SKOLINGA SAVO
PARAPIJIEČIAMS

„Gailestingumo, gailestingumo, gailestingumo.“,
Jeffrey Donovan, „Francis Ventures out of
Vatican on First Day as Pope“, Bloomberg News,
2013 m. kovo 14 d. http://www.bloomberg.com/
news/2013-03-13/argentina-s-cardinal-jorgebergoglio-is-elected-pope-francis-i.html
APIE TAI, KODĖL JAM PRIREIKĖ
KETVERIŲ METŲ PRADĖTI
MOKSLUS SEMINARIJOJE PO TO, KAI
NUSPRENDĖ TAPTI KUNIGU

„Tiesa, kad aš, kaip ir visa mano šeima...“, Sergio
Rubin and Francesca Ambrogetti, El Jesuita:
Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio,
S.J. (Buenos Aires: Vergara, 2010).
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APIE MOTERIS

„Būdamas seminaristas...“ Jorge Bergoglio and
Abraham Skorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
„Faktas, kad moteris...“ Jorge Bergoglio and
AbrahamSkorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
„Moterų buvimas Bažnyčioje...“, Jorge Bergoglio
and Abraham Skorka, Sobre EI Cieloy La Tierra
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010).
APIE DIEVO ŽODĮ

„Dievo žodis visada siūlo pasirinkti...“, „Misa
Crismal“/ „Krizmos Mišios“, 2006 m. balandžio
13 d. http://www.arzbaires.org.ar/inicio/
homilias.html
APIE DARBĄ

„Esu labai dėkingas savo tėvui...“, Sergio
Rubin and Francesca Ambrogetti, El Jesuita:
Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio,
S.J. (Buenos Aires: Vergara, 2010).
„Asmuo, kuris dirba, privalo skirti laiko
poilsiui...“, Sergio Rubin and Francesca
Ambrogetti, El Jesuita: Conversaciones con el
Cardenal Jorge BergoglioyS.J. (Buenos Aires:
Vergara, 2010).
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„Žmogus nėra sukurtas darbui...“, Sergio
Rubin and Francesca Ambrogetti, El Jesuita:
Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio,
S.J. (Buenos Aires: Vergara, 2010).
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Collazo, Julie Schwietert
Co-78 Popiežius Pranciškus : savais žodžiais / Julie
Schwietert Collazo, Lisa Rogak ; iš anglų kalbos
vertė Rūta Tumėnaitė. - Vilnius : Alma littera,
2014. -208 p.
ISBN 978-609-01-1479-7
Nusižeminimas ir troškimas bendrauti su žmo
nėmis naujajam Katalikų Bažnyčios popiežiui jau
pelnė daugelio žmonių meilę. Popiežius Pranciškus
skaldo anekdotus, nebijo prisipažinti, kad mėgsta
tango ir nuo vaikystės yra ištikimas vienam Buenos
Airių futbolo klubui, nesidrovi savo šalies vadovams
užduoti nepatogių klausimų apie neteisingumą, no
rėdamas paspausti rankas paprastiems žmonėms
atsisako vairuotojų bei prabangaus transporto ir
sugeba paguosti tuos, kuriuos seniai atstūmė pačios
įvairiausios Bažnyčios.
Šioje knygoje - popiežiaus Pranciškaus mintys
įvairiais klausimais. Tai puiki galimybė geriau pažin
ti naująjį žmonių jau pamiltą popiežių ir pasisemti
įkvėpimo gyvenimui.
UDK 262.13(092)
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Korektorė Marijona Treigienė
Viršelį lietuviškam leidimui pritaikė Edvardas Jazgevičius
Maketavo Zita Pikturnienėė
Tiražas 2000 egz.
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Spaudė UAB „Spindulio spaustuvė“, Vakarinis aplinkkelis 24,
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Interneto svetainė: www.spindulys.lt

2013 metų kovą naujuoju Katalikų Bažnyčios
popiežiumi buvo išrinktas kardinolas iš
Argentinos Chorchė Marijus Bergoljas.
Pranciškaus vardą pasirinkęs naujasis
popiežius dėl savo paprastumo ir
nuoširdumo per labai trumpą laiką pelnė
žmonių prielankumą, suteikė optimizmo
jų tikėjimui ir gyvenimui.
Šios knygelės autoriai iš gausybės šaltinių
atrinko naujojo popiežiaus mintis įvairiais
klausimais. Skaitytojas galės sužinoti, ką
popiežius Pranciškus galvoja apie amžių
ir senėjimą, meną ir menininkus, viltį ir
laisvę, tikėjimą ir ateistus, kunigų celibatą
ir nuotakas siaubūnes, charakterio ydas ir
pasirinkimus, išsiskyrimą ir atleidimą,
miestą ir futbolą, ir daugelį kitų dalykų.
Tai puiki galimybė geriau pažinti naująjį
žmonių jau pamiltą popiežių. Knyga įkvėps
naujai pažvelgti ir į savo gyvenimą.
„Tai visai kaip futbole: tenka patirti baudos
smūgius ten, kur jie krinta; negali nuspręsti,
kur jie pataikys. Toks yra ir gyvenimas, ir
turi tvarkytis su juo net ir tada, kai tau tai
nepatinka. “
Homilija, 2012 m. kovo 10 d.
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