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 גינה את השואה, אך שכח להתייחס16האפיפיור בנדיקטוס ה-

ליהודים
מאת רייצ'ל דונדיו | ניו יורק טיימס

האפיפיור השתתף בטקס לזכרם של קורבנות המלחמה הפולנים, אולם לא

התייחס במיוחד לקורבנות היהודים

אפיפיור, פולין, בנדיקטוס, שואהתגיות: 

, ציין2 שנה לפרוץ מלחמת העולם ה-70באירועים שהתקיימו שלשום לציון 
 את "טרגדיית השואה". אולם דבריו עוררו ביקורת על16האפיפיור בנדיקטוס ה-

כך שלא התייחס ישירות לקורבנות היהודים.

בדברים שנשא בתפילה בוויטרבו, שמצפון לרומא, אמר האפיפיור: "איננו יכולים
לשכוח את האירועים הרי הגורל. אירועים שגרמו למותם של עשרות מיליוני בני
אדם והסבו כל כך הרבה סבל לעם הפולני האהוב עלינו", אמר. "עימות זה הביא

לטרגדיה של השואה ולהשמדתם של חפים מפשע אחרים רבים כל כך".

ימים ספורים אחרי טקסי זיכרון שקיימה פולין לציון פלישת הגרמנים לשטחה,
השתתף האפיפיור בטקס לזכרם של קורבנות המלחמה הפולנים. אולם הוא לא
התייחס במיוחד לקורבנות היהודים, מעבר למונח הרחב "שואה" שבו השתמש.

כתבנו ניר חסון מוסיף: מיכאל פרוינד, יו"ר ארגון שבי ישראל, שפועל בקרב
הקהילות היהודיות בפולין, תקף את האפיפיור, "זאת לא פעם ראשונה שהוא

מסתבך כך. אנחנו זוכרים איך בביקור ביד ושם הוא לא הזכיר את גרמניה ואת
הנאצים. היהודים היו חלק אינטגרלי מכל הסיפור, ולדלג על מה שעמנו עבר שם

זה מאוד קשה". גורמים אחרים בישראל העוסקים בחקר השואה, שסירבו
להזדהות, טענו מנגד כי כשהאפיפיור אמר את המלה שואה, הכוונה בכך היא

לשואת היהודים, ולכן לא ניתן לבוא בטענות לכס הקדוש.

 : האפיפיור מאשר שימוש נרחב יותר במיסה הלטינית, שקוראת ליהודים2007
להתנצר

: זעם בעולם היהודי בשל כוונת בנדיקטוס לקדם הפיכת האפיפיור מתקופת2008
השואה לקדוש

: סערה סביב החלטתו של האפיפיור להשיב לחיק הכנסייה בישוף מכחיש1/2009
שואה

: גינויים בישראל למה שנתפש בעיני רבים כ"נאום פושר" של האפיפיור5/2009
ביד ושם

החדשות, הכותרות והסיפורים המעניינים - אצלך במייל. 
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