P O D R Ó Ż E

Papież Franciszek z wizytą w Irlandii
Tegoroczne IX Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w dniach 25 i 26 sierpnia w Irlandii.
Po 40 latach od niezapomnianej
wizyty papieża Jana Pawła II, Zieloną
Wyspę odwiedza papież Franciszek.
Przylatuje do tego samego kraju, ale
jakże odmiennego społeczeństwa,
które w 2015 r. w trakcie referendum
głosuje za małżeństwami tej samej
płci, a niespełna trzy miesiące przed
wizytą papieża Franciszka, głosuje za
prawem do aborcji.
Irlandia dziś, a Irlandia z roku 1979
różnią się diametralnie.
Podczas swojej 36-godzinnej pielgrzymki papież kilkakrotnie mówił
na temat trwającego ponad dekadę
skandalu dotyczącego nadużycia władzy ze strony Kościoła katolickiego.
Podążając śladami Jana Pawła II,
odwiedził sanktuarium maryjne w
Knock, w którym modlił się wraz z
dziesiątkami tysięcy wiernych. Jednak
najważniejsze spotkanie, zapewne
ze względu na wymiar historyczny
i emocjonalny, zostało zaplanowane
na niedzielę, w Phoenix Parku przy
krzyżu, przy którym w 1979 roku wraz
z wiernymi modlił się Jan Paweł II.
Homilia z niedzielnej mszy św. w
Phoenix Parku była bardzo konkretna.
Papież odniósł się w niej i wymienił
wszystkie formy nadużyć, których
dopuścili się duszpasterze i siostry
zakonne w Irlandii. Wspomniał o nadużyciach seksualnych, zmuszaniu
kobiet do prac w pralniach, przymusowych adopcjach dzieci ze związków
pozamałżeńskich. W trakcie kazania
papież kilkakrotnie przepraszał wiernych słowami:
„Prosimy o wybaczenie nadużyć
władzy, sumienia, wykorzystywań
seksualnych popełnianych w kościołach. W specjalny sposób prosimy
o wybaczenie nadużyć w różnych
typach instytucji prowadzonych przez
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męskie i żeńskie stowarzyszenia religijne i innych członków Kościoła, i
prosimy o wybaczenie we wszystkich przypadkach pracy fizycznej,
do której zostało zmuszonych tyle
młodych kobiet i mężczyzn. Prosimy
o wybaczenie.
Prosimy o wybaczenie w momentach, w których – jako Kościół – nie
wspieraliśmy i nie okazaliśmy współczucia osobom szukającym sprawiedliwości i prawdy przez konkretne
postępowanie.
Prosimy o wybaczenie.
Prosimy o wybaczenie za niektórych hierarchów Kościoła, którzy nie
przeciwstawili się tym nadużyciom i
ich nie ujawnili. Prosimy o wybaczenie
za te wszystkie razy, kiedy wmawiano
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samotnym matkom odseparowanym
od swoich dzieci przez przymusowe
adopcje, że szukanie siebie nawzajem
jest grzechem moralnym. To nie jest
grzech. Prosimy o wybaczenie”.
W modlitwie końcowej papież Franciszek powiedział: „Boże, daj nam,
aby razem pracować nad sprawiedliwością. Amen”.
Na spotkanie rodzin w Dublinie
przybyło ponad 20.000 pielgrzymów
i chociaż organizatorzy byli przygotowani na przyjęcie 500.000 ludzi,
do pomocy policji – po raz pierwszy
w historii – zatrudniając prywatne
firmy ochroniarskie, na samej mszy
pojawiło się mniej niż 130.000 osób.
Liczba zatrważająco mała w porównaniu z tą z pielgrzymki Jana Pawła II,

kiedy to w Phoenix Parku zgromadziło
się 1.250.000 wiernych.
Na pewno jedną z przyczyn tak
małej frekwencji wiernych na mszy
św. były skutki bardzo ostrej kampanii
przeprowadzonej na Facebooku pod
nazwą „Say Nope to Pope” (tłum. wł.
„Powiedz nie papieżowi”). Członkowie tej grupy masowo rezerwowali
darmowe bilety na mszę świętą, bojkotując ją i tym samym w znacznym
stopniu ograniczając liczbę pozostałych w obiegu biletów dla reszty
zainteresowanych osób.
Czy nadchodzi zmierzch Kościoła
katolickiego w Irlandii? Czy wielowiekowa spuścizna religijna i historyczna
zostanie zapomniana i pogrzebana?
Czas niebawem pokaże…
Anna Siecińska

