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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU 
POLSKI SKIEROWANE DO PAPIEŻA FRANCISZKA 

PO ŚMIERCI BENEDYKTA XVI

 31 grudnia 2022 r.

Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Ojcze Święty,

z wielkim smutkiem, ale i z głęboką wiarą w życie wieczne przyjąłem informację o przejściu do Domu 
Ojca Benedykta XVI – papieża emeryta, jednego z najwybitniejszych następców św. Piotra ostatnich 
stuleci, człowieka głębokiej wiary, genialnego teologa, wieloletniego współpracownika św. Jana Pawła II, 
oddanego przyjaciela Polski i Polaków.

Przechodzi do innego życia postać wybitna. Nie sposób objąć wszystkich wymiarów jego wspaniałego 
życia i posługi – profesor nauk teologicznych, wykładowca uniwersytetów w Bonn, Münster, Tybindze 
i Ratyzbonie; w czasach Soboru Watykańskiego II doradca teologiczny arcybiskupa Kolonii, następnie 
arcybiskup metropolita Monachium i Freising, od 1977 roku kardynał;  przewodniczący Papieskiej Komisji 
Biblijnej, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej, członek Kongregacji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, 
Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Papieskiej 
Rady ds. Kultury oraz Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej; wreszcie wieloletni prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary, dziekan Kolegium Kardynalskiego, czuły pasterz Kościoła Powszechnego i wierny Ewangelii 
Chrystusowej nauczyciel ludu Bożego, pokorny pracownik winnicy Pańskiej, oddany współpracownik 
Prawdy, który z odwagą i pokorą służył Kościołowi w ciszy, modlitwie i cierpieniu, również po ogłoszeniu 
swej decyzji o abdykacji.

Autor setek publikacji naukowych z dziedziny teologii dogmatycznej i teologii fundamentalnej, 
zwłaszcza z chrystologii, antropologii, soteriologii, eklezjologii, eschatologii i ekumenizmu, autor 
3 encyklik, 4 adhortacji apostolskich oraz innych dokumentów papieskich, niezliczonych homilii, 
wystąpień i wykładów. W czasie swego pontyfikatu ogłosił 44 świętych i 289 błogosławionych, w tym 
swego poprzednika Jana Pawła II, Szymona z Lipnicy, Marię Merkert, Michała Sopoćko. W ślad za św. Jana 
Pawła II stał się pielgrzymem świata, odbywając 24 apostolskie podróże zagraniczne, w tym do Polski 
w 2006 roku oraz 33 podróże po Włoszech.

Już dzisiaj życie, spuścizna teologiczna oraz pontyfikat tego wielkiego papieża – wypełnione 
bezgraniczną miłością do Chrystusa i Kościoła – są inspiracją dla nowych pokoleń uczniów Chrystusa, 
stanowiąc głęboki, jednoznaczny i żywy komentarz do depozytu apostolskiej wiary, którego przez lata był 
stróżem i powiernikiem.

„Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej 
nieśmiertelności.  Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy 
rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja 
o zmarłych, 86). Dlatego wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce dziękuję Panu Bogu za piękne życie 
i pontyfikat papieża Benedykta XVI, ufając że przynoszą one już teraz i przynosić będą w przyszłości 
błogosławione plony.

Za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej proszę Dobrego Boga o miłosierdzie dla Zmarłego, zapewniając 
jednocześnie o modlitwie Kościoła w Polsce w jego intencji.

Niech spoczywa w pokoju!

Ks. Arcybiskup STANISŁAW GĄDECKI

Metropolita Poznański 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jego Świątobliwość
Franciszek
Papież
Watykan
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PRYMAS POLSKI O BENEDYKCIE XVI 

W ostatnim dniu roku Pan odwołał do siebie Ojca Świętego Benedykta XVI, papieża 
seniora. W  tym czasie Narodzenia Pańskiego, który był tak drogi zmarłemu papieżowi, 
stajemy z serdeczną wdzięcznością wobec tego, który przez całe swe życie i pasterskie 
posługiwanie wskazywał nam na Jezusa Chrystusa. Wraca do nas bogactwo jego myśli 
i głębia teologicznej refleksji, ale nade wszystko pokora i prostota, z jaką prowadził Kościół 
oraz świadectwo prawdziwej miłości wobec każdego człowieka. On sam często za świętym 
Paweł powtarzał, że we wszystkim, co przeżywa – co staje się tak często niełatwym 
doświadczeniem jego życia i posługiwania – i jego życie jest życiem wiary w Syna Bożego, 
który umiłował nas i samego siebie wydał za nas.

Był człowiekiem żywej wiary. To ona prowadziła go na spotkanie z Jezusem Chrystusem, 
którego ukazywał i głosił jako jedynego Zbawiciela świata i człowieka. Był dla nas 
człowiekiem nadziei. Uczył i odważnie przypominał, że prawdziwą i wielką nadzieją 
człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg – Bóg, który nas umiłował 
i wciąż nas miłuje „aż do końca”, do ostatecznego „wykonało się”. Dawał nam świadectwo 
o pierwszeństwie miłości Boga poprzez przykład pokornej służby Bogu i ludziom, również 
w tych ostatnich latach – po ogłoszeniu jakże epokowej decyzji, jaką podjął przechodząc 
na emeryturę – w zaciszu swego domu, w modlitwie i ofiarowanym za Kościół cierpieniu. 
Przypominał, że On pierwszy nas ukochał i nadal nas pierwszy kocha; dlatego my również 
możemy odpowiedzieć miłością. I tej odpowiedzi, wymagającej – jak nam przypominał 
– zaangażowania rozumu, woli i uczuć, wciąż wytrwale nas uczył. Wyczuwaliśmy jego 
dyskretną obecność we wspólnocie Kościoła. Obserwowaliśmy, z  jakim szacunkiem i z jaką 
miłością otaczał go papież Franciszek. Widzieliśmy z publikowanych niekiedy zdjęć, że 
choć fizycznie coraz słabszy, duchem jest wciąż silny, służąc – przez znoszone trudności 
wieku starczego i cierpienie – Kościołowi.

Także my, Polacy, mamy mu przecież tak wiele do zawdzięczenia. W latach pontyfikatu 
podziwialiśmy przecież jego wysiłek, by choć krótkim zdaniem wypowiedzianym po polsku, 
zwracać się do nas. Pielgrzymował do Polski i wraz z nami modlił się w Warszawie, na Jasnej 
Górze, w Krakowie i Wadowicach. Pewnie na zawsze zostanie w naszej pamięci jego pobyt 
i modlitwa w Auschwitz i ten Boży znak pięknej tęczy na zachmurzonym niebie. Jakże 
dziś, w kontekście wojny w Ukrainie i barbarzyńskiego najazdu Rosji, warto przypomnieć, 
że wówczas, z tego miejsca kaźni i śmierci, on – jak sam mówił – przychodzący tutaj jako 
syn narodu niemieckiego, wołał do Boga, aby pomógł ludziom opamiętać się i zrozumieć, 
że przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalszą przemoc – potęgujące się zniszczenie, 
które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają wszyscy. A Gniezno jeszcze 
raz wypowiada swoją wdzięczność także i za to, że to jego decyzją zostało potwierdzone, 
że urząd metropolity gnieźnieńskiego złączony jest z posługą prymasa Polski.

W encyklice o chrześcijańskiej nadziei sam przypominał nam, że miłość może dotrzeć 
aż na tamten świat, że jest możliwe wzajemne obdarowanie, w którym jesteśmy połączeni 
więzami uczucia poza granicą śmierci. Nasza więc dziś wdzięczność dla niego i nasza 
modlitwa jest wypełnieniem tych słów i płynie z głębokiej potrzeby serca, dziękując przed 
Bogiem za niego i za jego życie, za pasterskie posługiwanie Ludowi Bożemu, za miłość do 
Chrystusa i Kościoła, za wskazywanie nam drogi do Domu Ojca, którą on sam już przeszedł.

Ks. Arcybiskup WOJCIECH POLAK
Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski
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OŚWIADCZENIE KS. KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA
PO ŚMIERCI ŚP. OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

Z żalem, ale jednocześnie z chrześcijańską wiarą w zmartwychwstanie, 
przeżywamy odejście do domu Ojca Papieża Benedykta XVI. Przez ponad dwadzieścia 
lat, podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II, miałem przywilej stałego kontaktu 
z kardynałem Josephem Ratzingerem jako Prefektem Kongregacji Nauki Wiary 
i jednym z najbliższych współpracowników Ojca Świętego. Mogę dziś powiedzieć, 
że darzył mnie przyjaźnią i poczytuję to sobie za wielki zaszczyt. Już jako Papież, 
w pierwszych miesiącach pontyfikatu, Benedykt XVI mianował mnie arcybiskupem 
metropolitą krakowskim, a następnie kardynałem. Doświadczyłem z jego strony 
wiele życzliwości i dobra.

Przyjaźń i głębokie pragnienie służenia Kościołowi łączyły dwóch gigantów wiary 
– Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera. Ich osobowości, ich duchowość oraz 
nadzwyczajne przymioty umysłów i serc dopełniały się nawzajem, rodząc obfite 
owoce dla dobra Kościoła. Ojciec Święty nie podejmował żadnej decyzji w zakresie 
doktrynalnym bez konsultacji z Prefektem Kongregacji Nauki Wiary, będącym 
równocześnie jednym z najwybitniejszych teologów naszych czasów.

Wierność, wzajemny szacunek i współpraca tych dwóch ludzi Kościoła były 
niewątpliwie zbudowaniem dla ludu Bożego, dla prezbiterów, biskupów i osób 
konsekrowanych.

Dziś, kiedy świętej pamięci Benedykt XVI przekroczył już próg wieczności 
i została zamknięta księga jego życia, wyrażamy wdzięczność Bogu za dar tego 
wielkiego człowieka Kościoła, za jego pasterską i pokorną służbę, za bogactwo 
nauczania oraz świadectwo świętości, jakie nam zostawił. Szczególnie osobiście 
dziękuję mu za miłość do naszej Ojczyzny, Polski, wyrażaną wielokrotnie w czasie 
jego posługiwania na Stolicy Piotrowej, a także za jego odwiedziny wkrótce po 
wyborze Ojczyzny umiłowanego przez niego swego Poprzednika, Jana Pawła II. 
Wszyscy zapamiętaliśmy jego słowa „Kraków Jana Pawła II jest moim Krakowem”.

Powierzamy jego świetlaną duszę miłosiernemu Panu, aby przyjął tego wiernego 
Sługę do swego królestwa życia, miłości i pokoju.

STANISŁAW KARD. DZIWISZ

Kraków, 31 grudnia 2022 r.


