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Ksiądz Carrón (Komunia i Wyzwolenie):  
„Poprzez wybór imienia pokazuje nam, że nie posiada innych bogactw poza Chrystusem” 

 
Po wiadomości o wyborze nowego papieża Franciszka, ksiądz Julián Carrón, przewodniczący 
Bractwa Komunia i Wyzwolenie, oświadczył: 
 

Pośród niepowstrzymanej radości z tego, że nasz lud wierzących ma nowego Pasterza, 
uderzyło mnie zarówno to, w jaki sposób Papież do nas przemawiał, poprzez swoje pierwsze, 
proste, zrozumiałe dla każdego gesty, jak również to, w którą stronę patrzył. Wybierając imię 
Franciszek, pokazuje nam, że nie posiada innego bogactwa poza Chrystusem. I nie planuje mówić o 
tym w żaden inny sposób, jak poprzez odarte ze wszystkiego, proste świadczenie o Chrystusie.  

Papież Franciszek w swojej rozbrajającej prośbie wyraził świadomość, że takie świadczenie 
jest wyłącznie łaską, o jaką należy żebrać: „Proszę was, byście modlili się do Pana Boga, aby mnie 
błogosławił”. We wspólnej modlitwie Papieża i rzeszy zgromadzonej na Placu Świętego Piotra, 
zmaterializował się na oczach świata cud tego życia, jakim jest Kościół, którego sercem jest sam 
Chrystus.  

Uderza głęboka, oparta na wierze w Jezusa Chrystusa, zgodność pomiędzy realizmem 
Benedykta XVI, który swoją decyzją przypomniał światu, że Kościół należy do Chrystusa, a 
pokornym realizmem papieża Franciszka, który od razu wyraził, że jest świadom swojej posługi 
Biskupa Rzymu w jedności i w drodze z ludem Kościoła rzymskiego, czyli tego, „który 
przewodniczy w miłości wszystkim Kościołom”, jak to pięknie określił wielki święty Ignacy 
Antiocheński.  

Poruszeni zachętą do tego, by wyruszyć we wspólną drogę, Biskupa i ludu, prosimy Matkę 
Boską o to, by wypraszała dla każdego z nas taką uległość Chrystusowi, o jakiej w tym momencie 
świadczy nam papież Franciszek.   

Wdzięczni zatem Duchowi Świętemu, który dał swojemu Kościołowi Pasterza, wyruszamy 
w drogę, pragnąć iść za Papieżem i służyć mu całymi sobą, wedle tego, czego uczył nas ksiądz 
Giussani: „Twarzą tego człowieka [Chrystusa] jest dzisiaj ogół wierzących, którzy są Jego znakiem 
w świecie, czy też – jak określa święty Paweł – są Jego Ciałem, mistycznym Ciałem, nazywanym 
również «Ludem Bożym»; nim zaś kieruje, pozostając gwarantem jako jeden, żywy człowiek, 
Biskup Rzymu”.  
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