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Paus Franciscus van A tot Z 
 

Op 13 maart was het precies 5 jaar geleden dat er witte rook was in Rome. De Katholieke Kerk 
kreeg een nieuwe paus: Franciscus. Om dat te markeren maakte katholiekleven.nl een ABC. Dit 
is in afleveringen op Facebook gepubliceerd. Dit is het hele alfabet: Paus Franciscus van A tot 
Z. Met onder meer het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, aandacht voor de betekenis van 
Maria en het appèl dat de paus doet op Generatie Y. 
 
A: Amoris Laetitia 
In 2016 verscheen ‘Amoris laetitia: Over de liefde in het gezin’. Paus Franciscus schreef de tekst na 
de bisschoppensynodes over huwelijk en gezin in oktober 2014 en oktober 2015. Het is de zogeheten 
‘postsynodale apostolische exhortatie’ met mooie teksten als: “Op het fundament van liefde en trouw 
kan ieder gezin ondanks zijn zwakheid een licht in de duisternis van deze wereld worden” (66). 
 
B: Bisschop van Buenos Aires / Bisschop van Rome 
Jorge Mario Bergoglio was aartsbisschop van Buenos Aires in Argentinië voordat hij bisschop van 
Rome (paus) werd. 
 
C: Christus 
Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. “De evangelist vermeldt het onderricht van 
de Heer, die zegt: ‘Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is’ (Lucas 6, 36),” aldus de paus. 
 
D: Dienaar van de dienaren Gods 
Dit is een van de titels voor de paus. De term ‘Dienaar van de dienaren Gods’  (servus servorum Dei) 
wordt gebruikt boven een pauselijke bul (document). De titel kan worden gezien als een verwijzing 
naar Matteüs 20, 26, waar Jezus zegt: “wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn […], 
zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen”. 
 
E: Ecologie 
In 2015 verscheen de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus. Vanwege de wereldwijde aantasting 
van het milieu richt de paus zich hierin tot alle mensen met een boodschap over de zorg voor ons 
gemeenschappelijke huis. In de encycliek ontbreekt ook niet zijn aandacht voor de armen. Paus 
Franciscus heeft voorgesteld om de zorg voor de schepping als achtste werk van barmhartigheid toe 
te voegen, mede omdat de armen het eerst en het meest te lijden hebben onder de gevolgen van 
klimaatverandering. 
 
F: Franciscus 
De naam Franciscus verwijst naar de heilige Franciscus van Assisi. “Ik heb zijn naam aangenomen 
als leidraad en inspiratie op het ogenblik van mijn uitverkiezing tot bisschop van Rome,” zegt de paus 
over hem. Franciscus van Assisi is het voorbeeld bij uitstek van de zorg voor wat zwak is, van een 
integrale ecologie. “Hij liet een bijzondere aandacht zien voor de schepping van God en voor de 
armsten en degenen die het meest in de steek worden gelaten.” 
 
G: ‘Gekozen uit genade’ 
‘Miserando atque eligendo’ is de wapenspreuk van paus Franciscus. Dit betekent ‘gekozen uit 
genade’. De wapenspreuk heeft een speciale betekenis voor paus Franciscus. Het herinnert hem aan 
de keer dat hij als 17-jarige jongen ging biechten en hoe hij zich toen sterk bewust werd van zijn 
roeping. 
 
H: Heilig Jaar van Barmhartigheid 
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid (8 december 2015 - 20 november 2016) startte exact vijftig jaar 
nadat het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten (1962-1965). Het Heilig Jaar plaatste de 
lichamelijke en de geestelijke werken van barmhartigheid in het middelpunt van de aandacht met het 
thema “Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is” (Lucas 6, 36). In het Heilig Jaar werden 
wereldwijd heilige deuren geopend, startte de paus met een reeks ‘mercy Friday visits’, vonden de 
Wereldjongerendagen in Polen plaats en was er onder meer de bijzondere heiligverklaring van 
Moeder Teresa. 
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I: Ignatius van Loyola 
Paus Franciscus is lid van de orde van jezuïeten, die is gesticht door Ignatius van Loyola (1491-1556). 
Ignatius is onder meer bekend van zijn Geestelijke Oefeningen, waarin onderscheiding een grote rol 
speelt. Paus Franciscus spreekt vaak over onderscheiding. Zo is het thema van de 
bisschoppensynode in oktober 2018: Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping. In 
zijn gebedsintentie voor maart 2018 vertelt paus Franciscus in de Video van de Paus: “We moeten 
‘van binnenuit lezen’ wat de Heer van ons vraagt.”  
 
J: Jorge Mario Bergoglio 
Paus Franciscus werd op 17 december 1936 als Jorge Mario Bergoglio geboren in Buenos Aires 
(Argentinië). Zijn vader was uit Italië geëmigreerd naar Argentinië, zijn moeder was in Argentinië 
geboren uit Italiaanse ouders. Jorge Mario Bergoglio studeerde chemische techniek voordat hij naar 
het seminarie ging. Op 13 december 1969 werd hij bij de jezuïeten tot priester gewijd. Hij was 
provinciaal van de jezuïeten in Argentinië. In 1992 werd hij hulpbisschop van Buenos Aires. Hij was 
aartsbisschop van Buenos Aires, totdat hij tot paus werd gekozen en terugkeerde naar het land waar 
zijn familie vandaan kwam, Italië. 
 
K: Kardinalen 
In de Katholieke Kerk zijn het de kardinalen die tijdens een conclaaf een nieuwe paus kiezen. 
Tenminste, als ze niet ouder dan 80 zijn, want dan vervalt hun actieve stemrecht. De paus ‘creëert’ de 
kardinalen. Momenteel is er een raad van negen kardinalen (de K9), die de paus in het leven heeft 
geroepen om hem bij te staan bij de hervorming van de Romeinse curie. Er hebben kardinalen uit de 
hele wereld zitting in dit adviesorgaan, dat geregeld in het Vaticaan bijeenkomt voor vergaderingen 
met de paus. 
 
L:  Lumen Fidei 
Dit is de eerste encycliek van paus Franciscus (2013). Het is de afronding van een reeks die paus 
Benedictus XVI begon over geloof, hoop en liefde. Paus Benedictus schreef over de liefde in ‘Deus 
Caritas Est’ (2005) en over de hoop in ‘Spe Salvi’ (2007). Hij gaf ook de aanzet voor ‘Lumen Fidei’ 
(licht van het geloof). Paus Franciscus rondde deze tekst af. In een mooie passage (nr. 57) beschrijft 
de paus dat het de armen zijn die licht brengen: “Voor hoeveel mannen en vrouwen van geloof zijn zij 
die lijden middelaars van licht geweest! Zoals voor de heilige Franciscus van Assisi de melaatse, of 
voor de zalige Moeder Teresa van Calcutta haar armen.” 
 
M: Maria 
Maria speelt een grote rol in het leven paus Franciscus. Zo gaat paus Franciscus na elke buitenlandse 
reis met bloemen naar het Maria-altaar in de Santa Maria Maggiore, om haar te danken. Dat deed hij 
ook al de dag na zijn pausverkiezing. Recent stelde de paus de gedachtenis in ‘Maria, Moeder van de 
Kerk’ voor de dag na Pinksteren. In 2017 tot en met 2019 staan de Wereldjongerendagen in het teken 
van Maria. 
 
N: Natus est 1936 (geboortejaar) 
Paus Franciscus werd op 17 december 1936 geboren (hij is nu dus 81 jaar oud). Het waren de jaren 
voor de Tweede Wereldoorlog. In 1936 werd in Nederland Mgr. De Jong aartsbisschop van Utrecht. 
En op 24 mei werd in alle Nederlandse rooms-katholieke kerken een mandement van de bisschoppen 
voorgelezen waarin het lidmaatschap van de NSB voor katholieken werd verboden. In Buenos Aires 
(geboortestad van paus Franciscus) werd op 17 december 1936 (zijn de geboortedatum) het Pan-
Amerikaans Pact ondertekend, gericht op vreedzame oplossingen van dreigende oorlogen op het 
Amerikaanse continent. 
 
O: Opvolger van Petrus 
Paus Franciscus is de 266ste opvolger van de heilige apostel Petrus. Tot hem zei Jezus: “Gij zijt Petrus 
en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen” (Matteüs 16, 18). Het feest van de Cathedra (de zetel) 
van de heilige apostel Petrus (Cathedra Petri, ook wel Petrus’ Stoel genoemd), wordt jaarlijks gevierd 
op 22 februari. Deze viering getuigt van de eenheid in de Katholieke Kerk die gegrondvest is op het 
apostolische gezag van Sint Petrus en zijn opvolgers als hoofd van de Kerk van Rome. 
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P: Plaatsbekleder van Christus 
De paus staat aan het hoofd van de R.-K. Kerk. Hij is plaatsbekleder van Christus (vicarius Christi) en 
opvolger van Petrus (de eerste paus, zie de letter O). Als opperherder is de paus een samenbindende 
figuur voor de Kerk. Als de paus overlijdt, is de zetel van de bisschop van Rome leeg (‘sede vacante’). 
De kardinalen uit de hele wereld komen dan naar Rome om het bestuur van de Kerk waar te nemen. 
De kiesgerechtigde kardinalen (jonger dan 80 op de dag dat de periode van sede vacante begon) 
gaan vervolgens in conclaaf om een nieuwe paus te kiezen. Witte rook is het teken dat ze daarin zijn 
geslaagd. 
 
Q: Q & A 
Q & A staat voor ‘questions and answers’, veel gestelde vragen en hun antwoorden. Het genre heeft 
oude papieren. Wikipedia verwijst onder meer naar de Summa Theologica van Thomas van Aquino. 
Je kunt de term ook gebruiken voor de interviews van de paus, zoals die in het vliegtuig na een 
buitenlandse reis. Paus Franciscus heeft in de afgelopen vijf jaar regelmatig interviews gegeven: aan 
tijdschriften, (daklozen)kranten en tv-programma’s. In september 2013 gaf hij zijn eerste grote 
interview. Binnenkort verschijnt er zelfs een film van Wim Wenders, waaraan de paus via een aantal 
vraaggesprekken heeft meegewerkt. Volgens de regisseur is het geen film over de paus, maar een 
film met de paus. 
 
R: Rome 
In Rome ligt het Vaticaan. De paus is ‘de bisschop van Rome’. Het bisdom Rome werd in de eerste 
eeuw opgericht. De bisschop van Rome is primaat van Italië en van de gehele Rooms-Katholieke 
Kerk. Denk aan de pauselijke zegen met Kerstmis en Pasen ‘Urbi et orbi’ (aan de stad [Rome] en de 
wereld). De zetel van het bisdom Rome is de basiliek Sint-Jan van Lateranen (en dus niet de Sint 
Pieter). Formeel is daarmee de Sint-Jan van Lateranen de hoofdkerk van de wereldkerk, zoals ook op 
de gevel staat te lezen: ‘Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de 
stad en van de wereld’ (‘Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater 
et caput’). 
 
S: synode  
Het woord synode komt uit het Grieks en betekent ‘samen op weg’. Paus Paulus VI stelde de 
bisschoppensynodes in 1965 in. De bisschoppensynode is een uitdrukking van onderlinge collegialiteit 
en heeft met name een adviserende rol. Het resultaat van een bisschoppensynode is een pauselijk 
document, de zogeheten ‘postsynodale apostolische exhortatie’. Paus Franciscus riep in 2014 en 
2015 bisschoppensynodes bijeen over het gezin. Dit jaar is er in oktober een bisschoppensynode 
over: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. 
 
T: Twitteraccount @Pontifex 
Paus Franciscus heeft ruim 40 miljoen volgers op Twitter. Deze zijn verdeeld over negen talen, 
waarvan het Spaanstalige en het Engelstalige Twitteraccount de meest volgers hebben (elk zo’n 15 
miljoen). De andere talen waarin paus Franciscus twittert zijn Italiaans, Portugees, Pools, Frans, Duits 
en Arabisch. En dan is er natuurlijk nog het Latijnse twitteraccount. 
 
U: Urbanus 
Paus Franciscus is de 266ste paus. Zeven van zijn voorgangers hadden een voornaam die begint met 
een U. Alle zeven heetten zij Urbanus. Urbanus I was de 17e paus. De laatste, Urbanus VII, was paus 
van 1623 tot 1644. 
 
V: “24 uur van de Heer” 
Elk jaar nodigt paus Franciscus uit tot “24 uur voor de Heer” met aanbidding en het sacrament van 
boete en verzoening. Dit jaar (9-10 maart) gaf de paus de “24 uur voor de Heer” het thema mee: Bij U 
vind ik vergeving. Onder meer bij de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2016) pleitte 
de paus voor een meer centrale plek voor het sacrament van boete en verzoening in zijn apostolische 
brief ‘Misericordia et misera’. De paus onderstreept dat barmhartigheid en vergeving essentieel zijn 
voor de Kerk. Hij verwijst onder meer naar het Onze Vader, waarin we vragen “vergeef ons onze 
schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”. En hij schrijft: “Vergeving is het meest 
zichtbare teken van de liefde van de Vader.” 
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W: Wereldgebedsdagen 
Paus Franciscus heeft een aantal Wereldgebedsdagen geïntroduceerd. De Gebedsdag tegen 
Mensenhandel wordt sinds 2015 jaarlijks op 8 februari gehouden. De datum valt samen met de 
feestdag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Soedanese vrouw die slachtoffer werd van 
slavernij en later kloosterlinge werd in Italië. In 2015 stelde de paus ook de Wereldgebedsdag voor het 
behoud van de Schepping in. Deze wordt op 1 september gehouden, samen met de Orthodoxe Kerk. 
 
X: Xenofobie 
Migraties over de hele wereld zullen naar alle waarschijnlijkheid onze toekomst blijven kenmerken. 
“Sommigen beschouwen deze als een bedreiging. Ik nodig u daarentegen uit ernaar te kijken met een 
blik vol vertrouwen, als een uitdaging om een toekomst van vrede te bouwen.” Dit schrijft paus 
Franciscus in zijn boodschap voor Wereldvrededag (1 januari 2018). De paus is een ferm 
tegenstander van xenofobie, de vrees ten opzichte van de vreemdeling. “In een geest van 
barmhartigheid omarmen wij al degenen die voor oorlog en honger vluchten of die op grond van 
discriminatie, vervolgingen, armoede of verwoesting van het milieu gedwongen zijn hun land te 
verlaten.” Zijn allereerste werkbezoek buiten Rome bracht paus Franciscus aan Lampedusa, waar hij 
aandacht vroeg voor het lot van vluchtelingen. 
 
Y: Generatie Y 
Dit zijn de millennials, geboren tussen 1980 en 2000. Het zijn deze jongeren die de paus oproept om 
van de bank te komen (Wereldjongerendagen 2016) en die hij aanmoedigt om werk te maken van hun 
geloof. Tijdens de WJD 2016 in Krakau werd daarom de DoCat gepresenteerd. Hierin worden voor 
jongeren de belangrijke onderdelen van de sociale leer van de Kerk toegelicht. In oktober 2018 zal de 
bisschoppensynode in Rome spreken over jongeren, geloof en onderscheiding van roeping. En 
januari 2019 staan de WJD in het teken van het voorbeeld van Maria: haar geloof, dienstbaarheid, 
luisterbereidheid en niet op de laatste plaats haar moed. Daardoor kon zij zeggen: “mij geschiede naar 
uw woord” (Lucas 1, 38). 
 
Z: Zuid-Amerika 
Paus Franciscus is de eerste paus uit Zuid-Amerika. Volgens cijfers uit 2013 woont meer dan 40% 
van de katholieken wereldwijd in Zuid-Amerika (483 miljoen katholieken). De Katholieke Kerk is een 
Wereldkerk met een sterk groeiend aantal katholieken in bijvoorbeeld Afrika. 
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