Papież Franciszek: Państwo powinno być świeckie.
Państwa wyznaniowe źle kończą.
Oto fragmenty wywiadu Franciszka dla francuskiego "La Croix", opublikowanego w "FORUM":

O korzeniach Europy: Należy mówić o korzeniach w liczbie mnogiej, bo jest ich wiele. Gdy słyszę o
chrześcijańskich korzeniach, czuję ton wyższości i triumfalizmu.

O imigrantach: Nie można otworzyć drzwi na ośwież w sposób nieprzemyślany. Ale podstawowe pytanie brzmi,
dlaczego obecnie jest tak wielu imigrantów. Wyjściowym problemem są wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce
oraz panujące tam zacofanie gospodarcze wywołujące głód. Wojny wybuchają także dlatego, że istnieją
producenci broni - co można jeszcze uzasadnić potrzebą obrony - a szczególnie handlarze bronią. /.../ Nasuwa to
szersze pytanie o światowy system gospodarczy, pogrążony w bałwochwalczym kulcie pieniądza. Ponad 80%
światowego bogactwa pozostaje w rękach ok. 16% ludności. Całkowicie wolny rynek się nie sprawdza. Rynek sam
w sobie jest czymś dobrym, ale potrzebuje podparcia, państwa mogącego go kontrolować i równoważyć.
Nazywamy to społeczną gospodarką rynkową. /.../

Wróćmy jednak do imigrantów. Najgorsze przyjęcie, jakie można im zgotować, to zamknięcie w gettach zamiast
integracji. /.../ W Londynie nowy burmistrz (Sadiq Khan, muzułmanin o pakistańskich korzeniach) został
zaprzysiężony w katedrze. /.../

W obliczu terroryzmu islamskiego należałoby zapytać, dlaczego wyeksportowano zachodni model demokracji do
krajów, gdzie rządziła silna władza, takich jak Irak. /.../

Zasadniczo współistnienie chrześcijan i muzułmanów jest możliwe.

O świeckości: Państwo powinno być świeckie. Państwa wyznaniowe źle kończą. Wierzę, że świeckość państwa
połączona z solidnym prawem zapewniającym wolność religijną stanowi właściwie ramy...

O eutanazji i małżeństwach jednopłciowych: Od tego, by dyskutować, argumentować i podejmować decyzje,
jest parlament. W taki sposób wzrasta społeczeństwo obywatelskie.

O kryzysie powołań kapłańskich: Zagrożeniem dla Kościoła jest /.../ klerykalizm.

O skandalach pedofilskich: Jak powiedział Benedykt XVI, tolerancja powinna być zerowa.

O lefebrystach i aborcji: Uznałem, że w trakcie obecnego Roku Miłosierdzia powinienem zezwolić ich
spowiednikom rozgrzeszać z aborcji.

O synodach w sprawie rodziny: Nie znajdziecie tam żadnych kanonicznych uściśleń odnośnie do tego, co
można lub należy, a czego nie powinno się robić.
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