"Шест години без Папа Войтила." Думите на Бенедикт ХVІ за бъдещия Блажен
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There is no translation of this article
На 2 април тази година Църквата възпоменава шестата годишнина от кончината на
Йоан-Павел ІІ с поглед към неговата предстояща беатификация на 1 май 2011 г.
Честването на годишнината бе предшествано от няколко инициативи: в Папския
университет на Светия Кръст в Рим се проведе конференция за фигурата на Папата
славянин, а младежката секция към Римския диоцез даде старта на инициативата
“GP2”, включваща серия от подготвителни срещи преди беатификацията. По повод
беатификацията Ватиканските музеи обявиха, че ще бъдат отворени за посетители от
26 до 29 април и на 2 май.

Многобройни са вярващите и хората по света, които с вълнение си спомнят
погребалната церемония на препълнения площад „Свети Петър” на 8 април 2005 г. и
спонтанния възглас „Незабавно светец!”. В словото си тогавашният декан на
Кардиналската колегия, кардинал Йозеф Ратцингер, подчерта, че покойният Папа
винаги е отговарял на повика на Господ „Следвай ме!”. Карол Войтила Го следва в
годините на ужасната война и комунистическата диктатура. Следва Го като свещеник и
после като епископ, а накрая като приемник на свети Петър: „Любовта към Христос бе
доминираща сила в нашия обичан и Свят отец; онзи, който го е виждал да се моли и е
слушал неговите проповеди, знае много добре това. Благодарение на това дълбоко
вкореняване в Христос той съумя да понесе тежестта, преминаваща човешките
възможности: да бъде пастир на Христовото стадо и на Христовата Църква.”

С вълнуващи думи кардинал Ратцингер се обръща към обичания Папа и моли за
неговия благослов: „Можем да бъдем сигурни, че нашият обичан Папа сега стои на
прозореца на Дома на Отца, гледа ни и ни дава своя благослов. Благослови ни, Свети
отче! Поверяваме твоята скъпа душа на Божията майка, Твоя Майка!”

Йозеф Ратцингер, вече като Папа, избрал името Бенедикт XVI, на литургията по
интронизацията поверява своя бъдещ понтификат на Йоан-Павел ІІ. Вълнуващи са
думите, които отекват и в други церемонии в началото на неговото служение по
стъпките на неговия предшественик: „Все още в мен звучат думите на Йоан-Павел ІІ: „Не
се страхувайте, разтворете широко вратите за Христос!”
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