
Egy éve történt
2013. február 11-én délelőtt a rádió- és tévéállomások adásukat meg-
szakítva közölték a sokkoló hírt: lemondott XVI. Benedek pápa. Egy
jelentéktelennek induló bíborosi konzisztóriumon a pápa a következő
bejelentést tette: „Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet
Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy előrehaladott korom
miatt erőnlétem már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gya-
koroljam a péteri szolgálatot. (…) Tudatában e tett súlyosságának, tel-
jes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról
mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-
én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8
órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az ille-
tékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.”

A pápa döntése az egyház történetében szinte példa nélküli. Sza-
vaiból érezni lehet, hogy elhatározását hosszú hónapok imádsága
és megfontolása előzte meg. Lemondásának indoklásában egyszer -
re utal saját életkorára (86 éves!) és a „mai világra, amely gyors vál-
tozásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű
kérdések rázzák meg”. Ebben a helyzetben „Szent Péter hajójának
kormányzásához és az Evangélium hirdetéséhez szükség van mind
a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan
mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen va-
gyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.”

A bejelentés nyomán persze rögtön elindultak a — többnyire min-
den alapot nélkülöző, olykor ízléstelen — találgatások a döntés hát-
teréről. Aztán már a küszöbön álló konklávé felé fordult a figyelem:
kik a legesélyesebbek arra, hogy pápává válasszák. A média szenzá-
cióhajhászása, majd Ferenc pápa hirtelen világméretűvé nőtt népsze-
rűsége szinte elfedte azt a tényt, hogy a pápaság történetében sors-
döntő fordulat állt be. A római pápa többé már nem tekinthető valami
mitikus szuperhősnek, aki a pápai trónról csak az örökkévalóságba
költözhet át halálával, hanem ő Róma megválasztott püspöke, aki a
reá ruházott péteri szolgálatot befejezheti, amikor azt már nem képes
megfelelően ellátni. A személy és a hivatal elválhat egymástól.

A pápa utolsó nyilvános megszólalásai gondosan kidolgozott
for gatókönyv szerint, megrendítően, mégis méltóságteljesen követ -
ték egymást. Utolsó szavai 28-án délután Castel Gandolfóban hang-
zottak el: „Ma este 8 órától már nem vagyok többé a Szent Római
Egy ház főpapja. Zarándok vagyok, aki földi zarándoklásának
utolsó szakaszát kezdi meg. De egész szívemmel, szeretetemmel,
imádságommal (…) dolgozni akarok az egyház és az egész embe-
riség javáért.” Aki egy hosszú emberéleten át különböző feladat-
körökben tevékenykedve szolgálta egyházát, az mostantól imáját
és szenvedését ajánlja fel érte, értünk.
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