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PAPA BENEDICT AL XVI-LEA RENUNŢĂ LA MINISTERUL PETRIN
„După ce mi-am examinat în mod repetat conştiinţa înaintea lui Dumnezeu, am
ajuns la certitudinea că puterile mele, datorită vârstei avansate, nu mai sunt
potrivite pentru o exercitare adecvată a ministerului petrin.
Sunt conştient că acest minister, datorită naturii lui spirituale esenţiale, trebuie
să fie îndeplinit nu doar prin cuvinte şi fapte, ci şi, nu mai puţin, prin rugăciune
şi suferinţă. Cu toate acestea, în lumea de astăzi, supusă la atât de multe
schimbări rapide şi zguduită de probleme de profundă relevanţă pentru viaţa de
credinţă, pentru a conduce barca Sfântului Petru şi pentru a proclama
Evanghelia, sunt necesare atât puterea minţii cât şi a trupului, putere care în
ultimele luni s-a deteriorat în mine până acolo încât a trebuit să îmi recunosc
incapacitatea de a îndeplini în mod adecvat slujirea încredinţată mie.
Cu aceste cuvinte a introdus Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea,, luni1
februarie 2013, la comemorarea Sfintei Fecioare Maria de La Lourdes, în faţa
Colegiului Cardinalilor comunicarea deciziei care a surprins întreaga lume. „În
deplină libertate” a decis să renunţe la ministerul petrin începând cu data de 28
februarie 2013, orele 20.00, când Scaunul Sfântului Petru va fi declarat vacant.
Demisia unui papă este surprinzătoare mai ales datorită faptului, că pe parcursul
a mai multe secole trecute urmaşii Sfântului Petru nu au apelat la această formă
de renunţare la ministerul petrin. Totuşi, posibilitatea demisiei este prevăzută în
codul de drept canonic al Bisericii Catolice, motiv pentru care nu putem vorbi
despre un gest ieşit din comun. Faptul, că Papa Benedict al XVI-lea şi-a anunţat
retragerea din fruntea Bisericii Catolice a surprins întreaga lumea, dar mai ales
pe noi catolicii, care prin fidelitatea şi ataşamentul nostru faţă de urmaşul
Sfântului Petru trăim şi mărturisim aparteneţa noastră la Biserica lui Cristos.
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Cunoscând marile provocări ale pontificatului Papei Benedict al XVI-lea,
decizia neaşteptată despre care am aflat, sporeşte în noi admiraţia şi preţuirea
faţă de Sfântul Părinte, dar ne provoacă şi o tristeţe, căci suntem nevoiţi să
recunoaştem, că în faţa unor responsabilităţi uriaşe puterea omenească are limite.
Decizia de renunţare a Sfântului Părinte a generat diverse aprecieri din partea
oamenilor. Poate şi noi în surpinderea noastră ne-am lăsat antrenaţi în
formularea unor ipoteze referitor la această decizie. Cert este însă, că prin darul
unei autoevaluări exigente, în conştiinţă şi cu responsabilitate maximă, la
aducerea acestei decizii Sfântul Părinte a dat dovată de mare curaj. Aşa cum şi
până în prezent, pe parcursul unei activităţi pastorale deosebit de bogate şi
concentrate, ca şi profesor de teologie, ca şi arhipăstor, apoi membru cu
responsabilităţi înalte în Curia Romană, nu în ultimul rând ca şi episcop al
Romei şi Succesor al Sfântului Petru, a iubit şi a slujit Biserica cu devotament şi
dăruire, şi prin decizia luată recent dă dovadă de acelaşi ataşament faţă de
Biserica lui Cristos căreia îi vrea binele printr-un succesor care să poată
îndeplini ministerul petrin în mod adecvat.
Nouă, catolicilor ne revine acum obligaţia să mulţumim în rugăciunile noastre
pentru pontificatul Papei Benedict al XVI-lea, pentru învăţătura clară şi curată
pe care ne-a transmis-o, nu în ultimul rând pentru dragostea paternă cu care ne-a
copleşit pe toţi. Totodată, trebuie să ne rugăm pentru ca Bunul Dumnezeu, prin
inspiraţiile Duhului Sfânt, să conducă mai departe Biserica lui Cristos. Să ne
rugăm în mod cu totul deosebit pentru cardinalii, cărora le revine în curând
misiunea de a alege succesorul Papei Benedict al XVI-lea.
Adresez pe această cale Prea Cucernicilor Confraţi în preoţie, persoanelor
consacrate şi tuturor credincioşilor un apel călduros la rugăciune în care să
cuprindem pe Papa Benedict al XVI-lea, pe toţi cardinalii şi întreaga Biserică.
Sfânta Fecioară Maria, mama Bisericii şi martirii noştri să mijlocească pentru
noi, ca lumina Duhului Sfânt să ne călăuzească pe toţi.
Binecuvântarea Atotputernicului Dumnezeu să coboare asupra noastră şi să
rămână pururea cu noi! Amin!

Oradea, la 12 februarie 2013.

† Ladislau m.p.
episcop
Rog Prea Cucernicii Parohi, să dea citire acestei circulare până la data de 28
februarie în toate liturghiile duminicale!
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