Tres anys del papa Francesc en 30 frases
Dg, 13/03/2016 per Catalunya Religió

(Glòria Barrete –CR) El 13 de febrer del 2013 els ulls del món miraven la Plaça de
Sant Pere del Vaticà. Fa tres anys de l'elecció de Jorge Mario Bergoglio, el fins
aleshores cardenal de Buenos Aires, com a nou papa Francesc, 'bisbe de Roma',
com es va anomenar ell des del primer moment. Els somriures, els gestos i les
seves primeres paraules feien intuir un canvi en l'Església.
En tres anys de pontificat, Francesc s'ha convertit en una persona que desperta
l’interès de tots els mitjans, convertint-se en un líder que parla de manera
sintètica, amb frases píndola ideals per a Twitter, mems i titulars.
Ja és una constant que els mitjans de comunicació recollin algunes imatges de les
accions del papa Francesc que semblen inversemblants pel major responsable de
l’Església catòlica al món: rentar els peus a musulmans, conduir un quatre llaunes
pels carrers del Vaticà, fer cua per renovar el passaport, etc.
Són accions, gestos, que han legitimat les seves paraules i l'han convertit en un
papa proper. CatalunyaReligió.cat destaca 30 frases d'aquests tres anys. Frases
que sintetitzen la denúncia i bandera constant de Francesc pels més febles, per
una Església oberta, acollidora i misericordiosa. També podeu seguir el papa
Francesc a través de les seves piulades traduïdes al català que publica
@papafrancesc.
2013
16/03/2013 Cobertura del conclave: “Una Església pobra i per als pobres”
1/05/2013. Homilia Santa Marta: “Quan no tothom té la possibilitat de treballar, la
societat no va bé”
10/05/2013 Homilia Santa Marta: “Hi ha cristians amb cara de pomes agres”
15/05/2013 Homilia Santa Marta: “Els bisbes vanitosos fan el ridícul”
2/06/2013 Homilia Santa Marta: “La guerra és el suïcidi de la humanitat”
8/07/2013 Homilia del papa Francesc a l’illa de Lampedusa: “Perdó, Pare, per no
plorar els morts a les pasteres”
25/07/2013 Salutació del papa Francesc als joves argentins participants a la JMJ de
Rio de Janeiro (Brasil): “Joves: vull un bon embolic a les diòcesis!”
16/09/2013 Trobada del papa Francesc amb el clergat romà: “Cal resoldre la
qüestió dels divorciats”
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11/2013 Evangelii gaudium: “La cultura del benestar ens anestesia, i perdem la
calma si el mercat ofereix alguna cosa que encara no hem comprat,
mentrestant totes aquelles vides truncades per manca de
possibilitats ens semblen només un espectacle que de cap manera ens altera”.
29/12/2013 Àngelus: "Tres paraules clau per viure en pau i alegria en la família: si
us plau, gràcies i ho sento"
2014
13/01/2014 Discurs del Papa Francesc als membres del cos diplomàtic: "Ancians i
joves són l’esperança de la humanitat"
2/02/2014 Àngelus del papa Francesc: “Inimaginable una Església sense monges”
23/02/2014 Angelus del papa Francesc: “Els cardenals no són amos, sinó
servidors”
26/03/2014 Audiència del Papa Francesc: "Un bisbe que no està al servei de la
comunitat no ho fa bé"
5/5/2014 Homilia Santa Marta: "En l’Església hi ha trepadors! Feu alpinisme: és
més sa!"
27/05/2014 Francesc parla d’una “porta oberta” al celibat opcional dels capellans a
la roda de premsa a l'avió tornant de Terra Santa.
7/07/2014 Homilia del Papa Francesc a la casa de Santa Marta amb algunes
víctimes d’abusos sexuals per part de membres del clergat: "No hi caben en el
ministeri de l’Església aquells que fan abusos sexuals"
28/10/2014 Discurs del Papa Francesc als participants en la trobada mundial dels
Moviments Populars: “Terra, casa i treball són drets sagrats”
25/11/2014 Discurs del papa Francesc al Parlament Europeu. (Estrasburg) El papa
a la UE: “Ha arribat l'hora de construir junts l'Europa que no giri al voltant de
l’economia”
23/12/2014 Audiència del Papa Francesc a la Cúria Romana: Les quinze malalties
més habituals de la Cúria
2015
15/04/2015 Audiència general: "És necessari que la dona no només sigui més
escoltada, sinó que la seva veu tingui un pes real"
6/09/2015 Àngelus: Ja heu acollit una família de refugiats a la vostra parròquia?
24/09/2015 Discurs del papa al Congrés dels EE.UU
25/09/2015 Discurs del papa a les Nacions Unides
11/11/2015 Audiència general: "Quan els fills a taula estan enganxats al portàtil i
no s’escolten entre ells, això no és família"
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15/11/2015 Àngelus: "Utilitzar el nom de Déu per justificar la violència és una
blasfèmia"
20/11/2015 El Papa al clergat: "Si estàs malalt o ets neuròtic, vés al metge!"
21/12/2015 Audiència del Sant Pare a la Cúria Romana: "Antibiòtics" per a una
cúria virtuosa, segons el Papa
2016
12/02/2016 Declaració conjunta del Papa Francesc i del Patriarca Ciril de Moscou i
Tota Rússia: “Sentim molt fortament la necessitat d’un treball comú entre els
catòlics i els ortodoxos”
3/03/2016 Audiència general: "L’Església no necessita diners bruts"
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