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Oto fragmenty ostatniego przemówienia Benedykta XVI podczas
pożegnania z kardynałami:

Drodzy czcigodni bracia!
Chciałbym pozostawić wam prostą
myśl, która jest mi bardzo bliska,
myśl o Kościele, jego tajemnicy, który jest dla nas
wszystkich, jeśli można tak powiedzieć, racją i pasją
życia. Pozwolę sobie skorzystać z wyrażenia Romano
Guardiniego: „Kościół nie jest instytucją wymyśloną i stworzoną przy stoliku, ale czymś żywym. Żyje on w ciągu dziejów, stając się, jak każda istota
żywa, przekształcając się. Jednakże w swej naturze
pozostaje taki sam. Jego sercem jest Chrystus”.
To było nasze doświadczenie, jak mi się wydaje,
wczoraj na Placu św. Piotra. Dostrzeganie, że Kościół
jest żywym ciałem, ożywianym przez Ducha Świętego, i naprawdę żyje mocą Boga. Jest on w świecie,
ale nie ze świata. Jest Boga, Chrystusa, Ducha Świętego. Dlatego prawdziwe i wymowne jest inne słynne
wyrażenie Guardiniego: „Kościół budzi się w duszach”. Kościół żyje, rośnie i budzi się w duszach,
które – jak Maryja Panna – przyjmują Słowo Boże i
poczynają go mocą Ducha Świętego. Ofiarowują Bogu własne ciało i właśnie w swoim ubóstwie i pokorze stają się zdolne do rodzenia Chrystusa w świecie.
Za pośrednictwem Kościoła tajemnica Wcielenia pozostaje obecna na zawsze. Chrystus nadal kroczy
przez wszystkie czasy i miejsca. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie i w ten sposób służmy Kościołowi
i całej ludzkości. To jest nasza radość, której nikt
nam nie może odebrać.
Zanim się z wami pożegnam osobiście, pragnę
wam powiedzieć, że nadal będę blisko was w modlitwie, zwłaszcza w najbliższych dniach, abyście byli w
pełni posłuszni działaniu Ducha Świętego, wybierając nowego papieża. Niech Pan wam ukaże tego, którego On chciał. I pośród was, w gronie Kolegium
Kardynalskiego jest także nowy papież, któremu już
dzisiaj przyrzekam swoją bezwarunkową cześć i posłuszeństwo.
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To najkrótsze streszczenie życiorysu nowego
Papieża, Jorge Mario Bergoglio, który obrał sobie
imię Franciszek. Urodził się 17 XII 1936 r., jako jeden z pięciorga dzieci włoskich imigrantów. Studiował najpierw chemię, a dopiero później zadecydował
o przyjęciu kapłaństwa w zakonie jezuitów, w którym
pełnił w latach 1973-1979 posługę prowincjała.
W 1992 r. wyświęcony na biskupa, od 1998 r. był metropolitą Buenos Aires. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Jednocześnie zachwycił wiernych swoją skromnością.
Sam sobie gotował, zamiast w pałacu biskupim
mieszkał w niewielkim mieszkaniu, a podstawowym
środkiem transportu był dla niego miejski autobus.
Oto jego pierwsze słowa po wyborze na biskupa Rzymu:
«Bracia i Siostry, dobry wieczór.
Wy wiecie, że obowiązkiem konklawe jest ofiarować Rzymowi biskupa. Wydaje się, że moi bracia
kardynałowie wzięli go z końca świata, ale jesteśmy
tutaj. Dziękuję wam za przyjęcie, za przyjęcie biskupa
diecezji rzymskiej. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za naszego papieża emeryta Benedykta
XVI. Módlmy się wszyscy razem za niego, aby Pan
Bóg mu błogosławił, a Matka Boża go strzegła.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Zaczynamy tę drogę: biskup – lud. To jest Kościół Rzymu, który przewodzi w miłości wszystkim
Kościołom. Jest to droga braterstwa miłości i wzajemnego zaufania między nami. Módlmy się zawsze jeden
za drugiego. Módlmy się za cały świat, aby było w
nim wielkie braterstwo. Życzę wam, aby ta droga Kościoła, którą dzisiaj rozpoczynamy, pomoże mi w tym
obecny tu Kardynał Wikariusz, była owocna dla
ewangelizacji tego pięknego miasta.
Chciałbym udzielić błogosławieństwa, ale najpierw, zanim Papież pobłogosławi Wam, proszę Was,
módlcie się, aby Pan Bóg mnie błogosławił, aby Pan
Bóg udzielił błogosławieństwa Biskupowi Rzymu.
Uczyńmy najpierw chwilę ciszy na ten czas modlitwy
za mnie.

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca
i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.

Bracia i siostry, jeszcze raz wyrażam serdeczne
podziękowanie za przyjęcie. Teraz pozostawiam was,
ale módlcie się za mnie. Kolejne nasze spotkanie już
niebawem. Teraz udam się do Matki Bożej prosić ją,
aby ona strzegła cały Rzym. Dobrej nocy i dobrego
odpoczynku».

