PAPIEś CELESTYN V – JEDYNY PAPIEś KTÓRY DOTYCHCZAS ABDYKOWAŁ

Celestyn V ( łac. Celestinus V, właśc. Piotr z Morrone; ur. w 1210 roku w Isemia w
prowincji Molise, zm. 19 maja 1926 roku na zamku Fumone – papieŜ w okresie od 5 lipca do
13 grudnia 1294 roku, święty kościola katolickiego .

PapieŜ Celestyn V

Był jednym z jedenaściorga dzieci w ubogiej chłopskiej rodzinie. Zanim został papieŜem był
zakonnikiem benedyktyńskim. Początkowo w klasztorze w Faifoli, następnie pustelnikiem w
Abruzji: 1235–1238 na górze Morrone, 1240–1243 na La Maiella, gdzie stworzył zręby
zakonu celestynów. W latach 1276–1279 był opatem w Faifoli. Znany był ze świętości i
pokory.
Wybrany na papieŜa 5 lipca 1294 roku po śmierci Mikołaja IV w wyniku elekcji, w której,
jako nie będący kardynałem, nie brał udziału. Został nim wskutek impasu religijnopolitycznego. Upatrywano w nim męŜa opatrznościowego dla targanego sporami
politycznymi Kościoła. Po namowach zgodził się przyjąć godność papieską.

Był człowiekiem nader poboŜnym, aczkolwiek niedoświadczonym w kierowaniu kościołem.
ToteŜ popadł w całkowitą zaleŜność Króla Neapolu Karola II i rodu Andegawenów, co
przejawiło się zwłaszcza w nominacjach kardynalskich. Trudności i niepowodzenia
dotychczasowych miesięcy jego pontyfikatu oraz wzgląd na własne zbawienie skłoniły
papieŜa do ustąpienia z urzędu. Po konsultacji z kardynałami, którzy krok ten uznali za
zgodny z prawem, wydał 10 grudnia 1294 roku bullę o swej abdykacji i 13 grudnia na
uroczystym konsystorzu odczytał formułę zrzeczenia się z urzędu, a następnie złoŜył przed
kardynałami szaty oraz insygnia papieskie, prosząc, aby szybko wybrali następcę.
Dobrowolna abdykacja PapieŜa Celestyna V z urzędu papieskiego była pierwszym i
dotychczas jedynym takim wydarzeniem w dziejach Kościoła. Celestyn V zmarł w wieku
ponad osiemdziesięciu lat. Kanonizowany został przez Klemensa V 5 maja 1313 roku.
Relikwie świętego Celestyna są przechowywane w katedrze w mieście Sulmona w prowincji
L'Aquila. Jest on patronem swojego rodzinnego miasta Isernia w regionie Molise.
Z okazji 800 rocznicy narodzin PapieŜa Celestyna V w dniu 4 lipca 2010 roku PapieŜ
Benedykt XVI nawiedził doczesne szczątki swojego poprzednika. PapieŜ Benedykt XVI
odwiedził katedrę w Sulmonie , gdzie znajdują się relikwie, a następnie odprawił Mszę Św. na
wolnym powietrzu i spotkał się z młodzieŜą.
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