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Cine-i urmează Papei
Benedict al XVI-lea?

?

De la scandalurile administrative, cauzate
de eşecul reformării Curiei Romane, până la
cele de natură sexuală, legate de un aşa-zis
lobby gay printre înalţi prelaţi, plus corupţia
şi şantajul, invocate într-uun presupus
„raport secret” elaborat de trei cardinali pe
tema scandalului difuzării de informaţii
confidenţiale de către fostul majordom papal
Paolo Gabriele, toate au fost vehiculate ca
posibile argumente pentru demisia-surpriză
anunţată de Papa Benedict al XVI-lea, cu
începere de la sfârşitul lunii. Fratele acestuia,
Georg Ratzinger, a insistat însă asupra
problemelor de sănătate, arătând că că
Papa a fost sfătuit de medicul său să nu mai
călătorească.

A

nul trecut, Benedict al XVI-lea a
început să folosească un baston la
apariţiile sale publice, iar ulterior
a părut să aibă probleme în timpul citirii
unui mesaj, la Roma. Purtătorul de cuvânt
al sfântului scaun a confirmat că Suveranul
Pontif avea un stimulator cardiac pe care l-ar fi
schimbat acum trei luni. Semne despre dorinţa
lui Benedict al XVI-lea de a renunţa la ministeriul
Sfântului Petru s-au arătat din 2009. Atunci,
Sanctitatea Sa, reculegându-se la mormântul papei
Celestin al V-lea, a făcut un gest straniu: şi-a scos
pallium-ul (colanul alb, cu 6 cruci, pe care înalţii
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ierarhi catolici îl poartă în jurul gâtului) şi l-a aşezat
pe mormânt. Un alt moment care a stârnit zvonuri
a fost în 2010, când a apărut cartea-interviu
(realizată de un jurnalist german), în care Benedict
al XVI-lea declara:„Dacă un Papă se simte fizic,
psihic şi spiritual incapabil de a administra
îndatoririle misiunii sale, el are dreptul, iar în
anumite circumstanţe chiar datoria, de a se retrage”.
Printre ultimii şefi de stat primiţi de Papa Benedict
al XVI-lea s-a numărat preşedintele român, Traian
Băsescu. Acesta a mărturisit că întâlnirea a fost
unică.”Am avut sentimentul că în faţa mea era un
Papă care nu avea decât un mesaj <<vreau să fii
bun>>”, a declarat Traian Băsescu. Aşa cum e
protocolul, preşedintele României i-a oferit un
cadou Papei - un Tetraevangheliar în coperte de
piele gravate, care deschis măsoară aproape un
metru. „Cadoul meu este mai mic”, a spus Suveranul
Pontif, care i-a dăruit liderului român o medalie
a celui de-al optulea an de Pontificat. Conclavul
pentru alegerea succesorului lui Benedict al XVIlea ar putea începe înainte de data prevăzută - 15
martie - dacă toţi cardinalii electori se vor afla la
Roma, a spus purtătorul de cuvânt al Vaticanului,
Federico Lombardi. Între timp, demisionarul
se va deplasa la reşedinţa apostolică din Castel
Gandolfo, unde va rămâne două luni, până ce se
vor termina lucrările de renovare la mănăstirea
din Cetatea Vaticanului, unde se va retrage până
la sfârşitul vieţii. Cardinalul Ratzinger va avea o

pensie de 2.500 de euro pe lună, prevăzută de
legile Vaticanului pentru funcţia de „episcop
emerit al Romei”. Pentru că va continua să
locuiască la Vatican şi după demisie, va beneficia
de imunitate, astfel că, deşi când a vizitat Marea
Britanie, în 2010, au existat presiuni din partea
unor grupări pentru arestarea sa, nu va fi adus
în faţa justiţiei în multele cazuri de abuzuri ale
preoţilor catolici asupra copiilor din Regatul
Unit.
La casele de pariuri, cardinalul nigerian Francis
Arinze conduce în cursa pentru succesiune cu
o cotă de 2,90, urmat de Peter Turkson (Ghana,
3,25) şi canadianul Marc Quellet (6,00). De
altfel, se pare că Turkson ar fi declarat:“Dacă
Dumnezeu doreşte să vadă un papă negru, atunci
Slavă Domnului”. Până acum au existat trei Papi
din Africa: Victor I (189-199), Miltiade (311314) şi Gelasius (492-496), dar niciunul negru.
Un alt candidat important care ar putea prelua
scaunul pontifical este cardinalul Vienei, Cristof
Schoenborn, fost elev al Papei Benedict al XVIlea. Şi Timothy Dolan, cardinalul Statelor Unite,
este o voce importantă a catolicismului. De pe
continentul latino-american, cu mari şanse e
cotat brazilianul Odilo Pedro Scherer. Între timp,
Biserica italiană mizează pe arhiepiscopul de
Milano, Angelo Scola, expert în bioetică şi în relaţii
bune cu musulmanii.
Mădălina Firănescu

