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asilica Viorica Dãncilã
ne-a rupt gura la toþi,
Papa Francisc a pri-
mit-o în audienþã vineri,
în cursul vizitei pe care
prim-ministrul a între-
prins-o, între 10 ºi 13
mai, la Vatican, unde
au mai fost programate

o întâlnire cu cardinalul Pietro Parolin,
Secretar de stat al Sanctitãþii Sale, o
alta cu Marele Maestru al Ordinului
Suveran de Malta, Giacomo Dalla
Torre del Tempio di Sanguinetto, pre-
cum ºi cu preºedintele Comunitãþii
Sant’Egidio, Marco Impagliazzo.

Ne-a rupt gura!
Guvernul Vaticanului acoperã 1,2

miliarde de catolici din toatã lumea,
Papa este chiar vârful piramidei ºi
întâlnirea cu el este un trofeu
pentru cea mai înaltã etajerã.

De regulã, enciclopedista Va-
silica Viorica Dãncilã concen-
treazã sarcasmul public (nu doar
al adversarilor PSD, ci ºi al cetã-
þenilor fãrã preferinþe politice),
incompetenþa premierului este
acompaniatã de vidul de personalitate
ºi aceastã sãrãcie este într-atât de lucie,
încât, ori de câte ori ne reprezintã
într-o întâlnire cu cineva, ne podideºte

ruºinea.
În cazul vizitei la Vatican, ironiile

nu sunt potrivite.
Dupã întâlnirea cu Papa Francisc,

Dãncilã s-a fãlit cã Papa i-a
promis cã va veni în România
anul viitor, dar Vaticanul a in-
firmat-o cu promptitudine,
printr-un comunicat care pre-
cizeazã cã, atunci când vizita
va fi decisã, ea va fi anunþatã
concomitent de Papalitate ºi

Preºedinþia României (adicã, în nici un
caz de premier).

Klaus Iohannis a zeflemisit-o - “Cred
cã premierul nu a înþeles discuþiile cu

Papa Francisc” - , asta este maximu-
mul de persiflare de care este capabil
geniul din Sibiu, preºedintele silabelor
rostite lent, dar subiectul nu reclamã
zeflemeaua, cãci Vaticanul nu doar cã
a îndreptat o posibilã neînþelegere, ci a
arãtat, fãrã menajamente, cã premierul
României habar n-are cã nu deþine ran-
gul sã facã astfel de anunþuri ºi cã este
nelalocul ei.

Este o ruºine.
Ruºinea este a noastrã, nu a lui Dãn-

cilã, aceastã doamnã este atât de goalã,
încât rãmâne impasibilã la orice nouã
dezvelire.

Zice cã a vorbit 45 de minute cu

Papa, presa italianã a cronometrat doar
24 de minute - faptul cã Vasilica minte
este ãsta un subiect?!

Poate cã pentru italieni este.
Pentru noi este doar foarte rãu, po-

ate cã ea nu minte, poate cã ea aºa
crede.

Câþi dintre noi ar primi-o în audien-
þã pe Dãncilã, ca sã converseze cu ea,
aºa: “Catolicii ºi ortodocºii se înþeleg
în þara ta?”, “Daaaaa!” ºi “Bravo! Eºti
primul premier femeie din þara ta”,
Daaaa!", ºi “Vei putea sã-þi duci man-
datul pânã la capãt?”, “Categoric,
da!”

(continuare în pagina 2)

“VasilicaºiPapa”
nuesteunbanc
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Demografia
credinþei
În 2016, la opt luni dupã
publicarea “Amoris Laeti-
tia”, în decembrie, erau acce-
sibile (https://factsandtrends.
net/2016/12/12/10-key-trends
-in-global-christianity-for- 2017/)
statistici care arãtau:

1. Unele grupuri

creºtine cresc mai re-

pede decât

altele.

În timp ce protestanþii (rata de
creºtere de1,64%) ºi catolicii
(1,08%) cresc aproape de sau
sub rata de creºtere a popula-
þiei de 1,21%, evanghelicii ºi
penticostalii / carismaþii se
dezvoltã mult mai repede.
Evanghelicii (2,12%) ºi penti-
costalii (2,22%) depãºesc alte
ramuri ale creºtinismului. Pânã
în 2050, cele douã grupuri
combinate (1,67 miliarde) vor
depãºi numãrul catolicilor
(1,61 miliarde).

2. Penticostalii

continuã cu creºterea

lor explozivã.

În 1900, în lume erau mai
puþin de un milion de penticos-
tali/carismatici. În 2017, aceºtia
vor urca la 669 milioane. Pânã
în 2050, aceºtia vor avea un
top de miliarde - cel de-al doi-
lea grup creºtin, în spatele ca-
tolicilor.

3. Oraºele cresc mai

repede decât creºtinii.

În 2017, 55% din populaþia lu-
mii va trãi într-un mediu urban.
Mai mult de 4,1 miliarde de
oameni vor locui în oraºe, iar
aproape 1,6 miliarde vor fi
creºtini. Populaþia urbanã glo-
balã este în creºtere la o ratã
de 2,2, în timp ce populaþia ur-
banã creºtinã creºte uºor mai
lent, la 1,6.

4. Creºtinismul nu mai

este o religie dominatã

de Vest.

În 1900, au existat de douã ori
mai mulþi creºtini în Europa,
comparativ cu restul lumii.
Pânã în 2017, atât Africa, cât
ºi America Latinã vor fi între-
cut Europa în numãrul de
creºtini care trãiesc acolo.
Pânã în 2050, Africa va gãzdui
1,25 miliarde de creºtini. În
câteva decenii, mai mult de 1
din 8 persoane din lume vor fi
creºtini africani.

5. Numai jumãtate

dintre creºtini trãiesc

în naþiuni dominate de

creºtini.

Intrând în secolul al XX-lea,
95% dintre creºtini trãiau în
þãri care erau cel puþin 80%
creºtine. În secolul 21, porþiu-
nea de creºtini care trãiau în
naþiuni predominant creºtine a
scãzut la 59%. Procentajul va
continua sã scadã, însã într-un
ritm mult mai lent. În 2017,
53% dintre creºtini vor trãi în
naþiuni puternic creºtine.

6. Varietatea bisericilor
a trecut de 5 milioane.

În 2017, vor exista mai mult
de 5,5 milioane de congregaþii
în lume, datoritã unei rate de
creºtere de 2,9%. Bisericile
vor ajunge la 7,5 milioane în
2025 ºi la 9 milioane în 2050,
potrivit previziunilor.
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