KONKLAWE 12 MARCA

/Reuters

Po południu we wtorek, 12 marca, rozpocznie się drugie w tym stuleciu konklawe.
Zostanie na nim wybrany nowy PapieŜ – następca Benedykta XVI.
Choć informacja o dacie rozpoczęcia konklawe była od początku tygodnia bardzo
oczekiwana, to trudno tu mówić o jakimś jej odwlekaniu przez Kolegium Kardynalskie.
Zapadła ona juŜ na drugi dzień po zaprzysięŜeniu wszystkich przybyłych do Watykanu
kardynałów elektorów. Ostatecznie będzie ich 115 ze 117 uprawnionych do głosowania.
Wczoraj przed południem, zgodnie z prawem kościelnym, Kolegium Kardynalskie w
głosowaniu zaakceptowało wyjaśnienia dwóch elektorów, którzy nie wezmą udziału w
konklawe: ze Szkocji oraz z Indonezji. Z kolei na swej popołudniowej kongregacji generalnej
kardynałowie podjęli decyzję o rozpoczęciu konklawe we wtorek, 12 marca, po południu.
Oznacza to, Ŝe skorzystali z moŜliwości przyspieszenia o trzy dni konklawe, dzięki
nowelizacji konstytucji apostolskiej Jana Pawła II „Universi Dominici Gregis”, dokonanej w
ostatnich dniach pontyfikatu przez Benedykta XVI. Jak poinformowało Biuro Prasowe
Stolicy Apostolskiej, w dniu rozpoczęcia konklawe rano w Bazylice św. Piotra kardynałowie
odprawią Mszę św. w intencji wyboru PapieŜa. Po południu rozpocznie się juŜ konklawe,
które w tajnych głosowaniach wyłoni kolejnego Następcę św. Piotra. Ten czas jest bardzo
waŜny dla całego świata katolickiego. Dlatego w róŜnych krajach, takŜe w Polsce, trwa
gorąca modlitwa o dobre odczytanie wskazania Ducha Świętego przez księŜy kardynałów.
Szczególne modlitwy zanoszone są np. w diecezji kaliskiej do św. Józefa, patrona i opiekuna
Kościoła. – Polecamy Bogu wszystkich kardynałów i cały nasz Kościół w tym czasie rosnącej
niestety wrogości do chrześcijaństwa w świecie – podkreśla w rozmowie z „Naszym
Dziennikiem” ks. bp Edward Janiak, ordynariusz kaliski. – Modlimy się juŜ o łaskę siły i
odwagi dla przyszłego PapieŜa, który zostanie wskazany przez Ducha Świętego kardynałom i
poprowadzi nas na drogach wiary – dodaje.

Wielka mobilizacja modlitewna w intencji wyboru Ojca Świętego nastąpiła teŜ w diecezji
radomskiej. W niedzielę przed kaŜdą Mszą św. odśpiewany zostanie hymn do Ducha
Świętego. – W historycznym momencie oczekiwania na wybór Następcy św. Piotra potrzebna
jest gorąca modlitwa całego Kościoła – podkreśla ks. bp Henryk Tomasik, ordynariusz
radomski. Trzeba mieć nadzieję, Ŝe wyznaczenie daty konklawe ukróci w jakimś stopniu serię
spekulacji, jakie zaczęły dominować w środkach przekazu o rzekomych konfliktach wśród
kardynałów. – Media świeckie po prostu nie rozumieją Kościoła. Tego, Ŝe jest on instytucją,
ale i dziełem Boga, strukturą, ale i charyzmatem. Redukują więc wszystko to, co jest
wymiarem nadprzyrodzonym – zwraca uwagę w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. prof.
Paweł Bortkiewicz. Podkreśla, Ŝe taka perspektywa nie jest nawet ujmowaniem Kościoła „w
połowie prawdy”. – Ona jest całkowitym i jednoznacznym przekłamaniem, bo nie moŜna
eliminować wymiaru wiary i modlitwy w działaniach Kolegium Kardynalskiego – zwraca
uwagę.
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