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   Joseph Alois Ratzinger urodził się w Wielką Sobotę 16 kwietnia 1927 w domu rodzinnym przy
ulicy Szkolnej po niemiecku Schulstraße w Marktl am Inn (Bawaria), został ochrzczony nocą w
kościele parafialnym Świętego Oswalda. Był trzecim, najmłodszym dzieckiem Josepha
Ratzingera - policjanta i Marii Ratzinger, z domu Riger, pochodzącej z Południowego Tyrolu.
Jako Papież odwiedził rodzinne miasto 11 września 2006.

  

   

  

   Joseph Ratzinger i Papież Jan Paweł II - 2004

  

   Josepha Ratzingera znałem pobieżnie z otoczenia Papieża Jana Pawła II, wiedziałem, że
współpracowali, dostrzegałem wielokrotnie obu duchownych  w liturgii.

  

   

  

   Joseph Ratzinger podczas pogrzebu Papieża Jana Pawła II - 8 kwietnia 2005

  

   Ale dopiero podczas pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II uświadomiłem sobie, że to może
być następca naszego Papieża. Bowiem to Joseph Ratzinger 8 kwietnia 2005 był głównym
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celebransem ceremonii pogrzebowej Jana Pawła II. 

      

   Wiedziałem, że od 1972 Joseph Ratzinger założył pismo teologiczne Communio, wraz z
Hansem Ursem von Balthasar, Henrim de Lubac, Walterem Kasper i innymi. Communio
ukazuje się obecnie w 17 wydaniach (niemieckim, angielskim, hiszpańskim, polskim i innych),
Stało się wybitnym dziennikiem współczesnej, katolickiej myśli teologicznej. Joseph Ratzinger
był najbardziej aktywnym publicystą gazety, aż do czasu wyboru na Papieża.

  

   Joseph Ratzinger 19 kwietnia 2005 zostaje wybrany na następcą Jana Pawła II w drugim dniu
konklawe, po czterech głosowaniach i przyjmuje imię Benedykta XVI.  Po wyborze powiedział:
„Podczas konklawe modliłem się do Boga, żeby mnie nie wybrano. Tym razem jednak Bóg
wyraźnie mnie nie posłuchał.”

  

   Przed pojawieniem się na balkonie bazyliki Świętego Piotra, Papieżem ogłosił Go kardynał
Jorge Arturo Medina Estévez - prodziekan kolegium kardynałów, który po tradycyjnym łacińskim
Habemus papam, zwrócił się do tłumu w językach: włoskim, hiszpańskim, francuskim,
niemieckim i angielskim, przerywanymi przez owacje międzynarodowego tłumu po słowach w
każdym z tych języków.  Pierwszymi słowami nowego Papieża, wygłoszonymi w języku
włoskim, na balkonie przed tradycyjnym błogosławieństwem Urbi et Orbi, były: „Umiłowani
bracia i siostry. Po wielkim Papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie - prostego,
skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać
niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawierzam się
Waszym modlitwom. W radości Pana zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą pomoc, idziemy
przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego Najświętsza Matka, stoi u naszego boku.
Dziękuję.”

  

   

  

   Papież Benedykt XVI otrzymuje od watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Angelo
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Sodano Pierścień Rybaka

  

   Napisałem gratulacje, wszakże w Watykanie korespondowałem już z księdzem
Mieczysławem Mokrzyckim.  A zaczęło się to, kiedy ten duchowny w 1996 został osobistym
sekretarzem Papieża Jana  Pawła II. Pierwszy list od Niego mam z 1997. Wymienialiśmy
serdeczności kilka razy w roku, otrzymywałem życzenia Papieża Jana Pawła II faksymile, zaś w
1997 oryginalny autograf, potwierdzeniem, że to dla mnie. A zatem kiedy po śmierci Jana Pawła
II w 2005 ksiądz Mieczysław został sekretarzem Papieża  Benedykta XVI nasza listowna
wymiana trwała dalej.

  

   Na mój list do Papieża Benedykta XVI nadeszły podziękowania za nadesłanie życzenia z
maja 2005 datowane na poczcie21.6.2005.  

  

   

  

   Podziękowanie z Watykanu

  

   Załączono też dwie karki dużą i małą - z podpisem faksymile Papieża Benedykta XVI na
odwrocie, mniejsza jest datowana 19/IV/2005.
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     Duża karteczka podpisana - Benedykt XVI     

     Mała karteczka jest datowana i podpisana - Benedykt XVI     

     Ingres księdza Stanisława Dziwisza Kraków  - 27 sierpnia 2005     

     Odręczny liścik od księdza Mieczysława Mokrzyckiego     Następny liścik od księdza Mieczysława Mokrzyckiego ze wspomnieniem ingresu StanisławaDziwisza i wskazaniem dziedzictwa Jana Pawła II datowany był w tekście i na kopercie 3listopada 2005. Jako załącznik był zdublowany mały znany mi już obrazek Benedykta XVI zpodpisem i datą 19/IV/ 2005. A propos byłem w Krakowie, na Ingresie Stanisława Dziwisza.     
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        Duża i mała karteczka podpisana - Benedykt XVI   NA OBRAZKU      NIEZNANYARTYSTAXVI WIEKU, ADORACJA KAPLICY TRZECH KRÓLI SAN LORENZO- PAŁAC APOSTOLSKI     Na Boże Narodzenie 2005 także nadeszły życzenia od księdza Mokrzyckiego w liście zzałącznikami dużym i małym obrazkiem jednakowo podpisanymi faksymile przez PapieżaBenedykta XVI.     

     Duża i mała karteczka podpisana - Benedykt XVI     NA OBRAZKU     BŁOGOSŁAWIONY ANGELICO     NOLI METANGERE - MUSEO DI SAN MARCO, FLORENCJA - TYPOGRAFIA WATYKAN     Wielkanocne serdeczności księdza Mieczysława Mokrzyckiego  z pamięcią w modlitwiedatowane stemplem 25 kwietnia 2006 dotarły przed świętami. W kopercie były też duża i małekarki z życzeniami faksymile od Papieża Benedykta XVI. Zazwyczaj i tym razem małych kartekbyło kilka.     

     Mała i duża karteczka podpisana - Benedykt XVI     Wiosną 2006 wysłałem do księdza Mieczysława Mokrzyckiego  list  z sugestią  naszegospotkania w Krakowie podczas wizyty Benedykta XVI i dołączyłem zaproszenie na ślub córkiAni i Jej wybranka Krzysztofa. Córka o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim zadomowiła sięw Krakowie podejmując prace w Centrum Młodzieży. Ksiądz Mokrzycki  odpisał na nam nakrakowski adres Ani.  W  liście z 21 maja 2006 zwracając się do mnie wyjawił, że spotkanie wKrakowie będzie raczej niemożliwe „Odnośnie ślubu to zobaczymy” - napisał. W przesyłce byłyteż życzenia faksymile Papieża Benedykta datowane na maj 2006 – w dużym i małym formacie.     

           Stempel krakowskiej przesyłki od księdza Stanisława Dziwisza     W maju 2006 napisałem do kardynała Stanisława Dziwisza list z informacjami o Święcie ulicyJana Pawła II w Jaśle, które jako dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury organizowałem. Wodpowiedzi  nadszedł list datowany 10 czerwca 2006 adresowany do Ani i Krzysia w Krakowie,w treści nawiązujący do  zbliżającego się Ich Sakramentu Małżeństwa oraz do jasielskiegoŚwięta Ulicy Jana Pawła II,. Kardynał dołączył obrazek identyczny, jak ten otrzymany zWatykanu na Wielkanoc 2006  z życzeniami Benedykta XVI.     
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     Pod Wawelem - 28 maja 2006     W niedzielę 28 maja 2006 byłem w Krakowie podczas II podróży zagranicznej Benedykta XVI.Miałem niezłe miejsce przed Kurią na Franciszkańskiej 3, wystane przez kilka godzin.     

     Pod Kurią przy Franciszkańskiej 28 - maja 2006     W pewnym momencie kilka metrów ode mnie tłum się ożywił bo przyszedł…. Piotr Adamczyk,aktor odtwarzający w filmie rolę Jana Pawła II. Ale ja nie drgnąłem, bo zajęte miejsce tuż przybarierce gwarantowało dobry punkt obserwacyjny, także dogodny do robienia zdjęć. WidziałemBenedykta XVI z bliska.     

     Pod Kurią przy Franciszkańskiej 28 - maja 2006     

     Tak widziałem Benedykta XVI pod Kurią przy Franciszkańskiej 28 - maja 2006     Zdążyłem też na Mszę Świętą celebrowaną przez Papieża na Błoniach. Tu jednak nieprzeciskałem się do przydzielonego kartą sektora. Stanąłem w dogodnym miejscu, modliłemsię. Robiłem zdjęcia. O godzinie 10.11 - rozpoczyna się homilia. Papież mówi o dwóchrzeczywistościach, w których żyje człowiek - ziemskiej i niebiańskiej. „Ze wzruszeniem sprawujęEucharystię w miejscu, w którym wielokrotnie sprawował ją Jan Paweł II” - powiedział Papież.„Dziękuję Wam za zaproszenie do mojego Krakowa i za gościnę” - mówił Benedykt XVI.Odpowiedziały mu okrzyki „Jesteś w domu”. „Chciałem zakosztować Waszej wiary,   z której wyrósł Jan Paweł II i upewnić się, czy w niej trwacie. Zanim odjadę do Rzymu, bypełnić dalej moją posługę powtórzę tę zachętę, którą tu wypowiedział Jan Paweł II - Musicie byćmocni! Ja, Benedykt XVI, następca Jana Pawła II proszę Was, byście stojąc na ziemiwpatrywali się w niebo. Proszę Was, byście skarbem wiary dzielili się z resztą świata.. Proszę,byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkimPoprzedniku. Proszę Was, trwajcie mocni w wierze, trwajcie mocni w nadziei, trwajcie mocni wmiłości” - powiedział Benedykt XVI na zakończenie homilii.     

     Msza Święta na krakowskich Błoniach - 28 maja 2006       

      Msza Święta na krakowskich Błoniach  - 28 maja 2006       
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     Przesyłka w formie tuby z Watykanu – lipiec 2006      Kilka tygodni potem w lipcu 2006, w odzewie na zaproszenie na ślub Ani i Krzysiaprzekazane księdzu Mieczysławowi Mokrzyckiemu, z Włoch nadszedł niezwykły rulon. Jako niemieszczący się w skrzynce pocztowej został pozostawiony u sąsiadów.     

     Błogosławieństwo Benedykta XVI dla Ani i Krzysia     Przesyłka ta zawierała ozdobne błogosławieństwo dla nowożeńców córki Anny i Jej wybrankaKrzysztofa podpisane własnoręcznie przez Benedykta XVI. Dokument został wręczony parzemłodych przez franciszkanina ojca Andrzeja Zająca, po sprawowanej przez Niego Mszy Święteji ceremonii ślubnej 16 września 2006, w Kolegiacie Świętej Anny    w Krakowie. Dziś jestozdobą Ich krakowskiego mieszkania.      

     Duża i mała karteczka podpisana - Benedykt XVI     NA OBRAZKU     SZOPKA WYKONANA W TORRE DEL GRECO (XVIII - XX WIEK)      SALA KLEMENTYŃSKA PAŁACU APOSTOLSKIEGO      GUEREA I DELVATICANO - TYPOGRAFIA WATYKAN     Na Boże Narodzenie 2006 ksiądz Mieczysław Mokrzycki tradycyjnie przysłał liścik datowany10 grudnia 2006. W kopercie były życzenia faksymile od Papieża Benedykta XVI, jak zwykle,duża kartka i kilka małych.     

     Duża i mała karteczka podpisana - Benedykt XVI     NA OBRAZKU     PINTURICCHICHO:  ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA     WATYKAN, BORGIA APARTAMENT, SALA TAJEMNIC -     TYPOGRAFIA WATYKAN     Kilka miesięcy później tuż przed Wielkanocą 2007 otrzymaliśmy, jak to  bywało przedświętami, korespondencję od księdza Mieczysława  Mokrzyckiego datowaną 29 marca 2007. Wkopercie z Watykanu poza liścikiem były świąteczne kartki duża i mała z życzeniami faksymileBenedykta XVI.     I tu urywa się moja watykańska korespondencja z sekretarzem Benedykta XVI księdzemMieczysławem Mokrzyckim. Wysłałem jeszcze gratulacje do Watykanu, datowane na 16 lipca –29 września 2007. Wszakże 16 lipca 2007 ksiądz Mieczysław Mokrzycki został mianowany  arcybiskupem koadiutoremarchidiecezji lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.. Zaś29 września 2007 przyjął w Bazylice Świętego Piotra święcenia biskupie. Głównymkonsekratorem był Papież Benedykt XVI, zaś współkonsekratorami kardynałowie Tarcisio Bertonei Marian Jaworski. Sprawowanie urzędu arcybiskupa archidiecezji, w związku z przyjęciem przez Benedykta XVIrezygnacji Mariana Jaworskiego, rozpoczął 21 października 2008, zaś Ingres do katedry weLwowie odbył się 22 listopada 2008. I do Lwowa ślę dziś listy do znajomego arcybiskupa, którypomagał mi  korespondować do Papieży Jana Pawła II  i Benedykta XVI  Do Watykanu pisałempo wyborze Papieża Franciszka, w imieniu którego też mi odpowiedziano, załączając autograffaksymile.     
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     Ksiądz Mieczysław Mokrzycki przyjmuje od Benedykta XVI w Bazylice Świętego Piotraświęcenia biskupie - 29 września 2007     11 lutego 2013, podczas konsystorza, na którym wyznaczył datę kanonizacji przyszłychświętych, Benedykt XVI wygłosił oświadczenie, w którym zadeklarował rezygnację z posługibiskupa Rzymu z dniem 28 lutego 2013. Benedykt XVI o godzinie 11.00 w sali Klementyńskiej spotkał się po raz ostatniz kardynałami, a o godzinie 17.00 odleciał helikopterem z Watykanu do Castel Gandolfo, gdzie po raz ostatni pozdrowił wiernych.     Dwa dni później w Środę Popielcową napisałem list po abdykacji Papieża Benedykta XVI.Wysłałem jako lotniczy. Tego samego dnia.           Zbigniew DRANKA                                                        Jasło 13 luty 2013 / Środa Popielcowa   ulica Ducala 20/18   38-200 Jasło   POLSKA     www.zbigniewdranka.pl           Jego Świątobliwość   Benedykt XVI     Papież                 Akurat, koło południa, podjechałem pod dom, kiedy to telefonicznie od brata Ryśka dotarłata wieść z Watykanu: Papież Benedykt XVI abdykuje. Wierzyłem bratu, ale na najbliższewiadomości radiowe podkręciłem odbiornik w samochodzie. To była pierwsza wiadomość tego iwszystkich serwisów medialnych 11 lutego 2013. Podróż z Krakowa, tego dnia, umilała mimuzyka z płyty; „Ulubione utwory Jana Pawła II”, potem koncert życzeń w Radiu VIA.            Moja korespondencja z Watykanem datuje się od 1978 roku i dotyczy głównie PontyfikatuJana Pawła II. Od Jego Świątobliwości Benedykta XVI mam wiele kartek świątecznych zpodpisem faksymile otrzymanych systematycznie z Watykanu, ostatnią przysłaną na niedawneBoże Narodzenie pośrednio przez księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, sekretarzaJego Świątobliwości.            W zimnym maju 2006 roku byłem w Krakowie podczas II podróży zagranicznejBenedykta XVI. Miałem niezłe miejsce przed Kurią na Franciszkańskiej 3 i dogodny oglądcelebry na Błoniach. Kilka tygodni potem, w odzewie na moją sugestięzaproszenie na ślub córkidla księdza Mieczysława Mokrzyckiego, z Włoch nadszedł niezwykły rulon. Jako niemieszczący się w skrzynce pocztowej został pozostawiony u sąsiadów. Przesyłka ta zawierałaozdobne błogosławieństwo dla nowożeńców córki Anny i jej wybranka Krzysztofa podpisanewłasnoręcznie przez Benedykta XVI. Dokument został wręczony parze młodych w czasieceremonii ślubnej we wrześniu 2006. Dziś jest ozdobą ich wnętrza przy Lipskiej w Krakowie.            Bardzo dziękuję, w imieniu rodziny, za wszelkie dobro płynące z Pontyfikatu JegoŚwiątobliwości. Ufam, że pozostaniemy w trwałej łączności duchowej z Benedyktem XVI   i Opatrznościowej modlitwie do Stwórcy.           Z uszanowaniem i pozdrowieniem     

     Zdjęcie Papieża  Benedykta XVI z herbem Watykańskim i autografem     Po tygodniu, dokładnie 22 lutego 2013 w mojej skrzynce pocztowej była już odpowiedź zWatykanu, wysłana stamtąd 19 tego miesiąca. W kopercie zdjęcie Ojca Świętego z herbemWatykańskim i autografem Papieża - faksymile – na odwrocie.     

     Papieże Franciszek i Benedykt XVI w dniu Kanonizacji na Placu Świętego Piotra - 27kwietnia 2014     W niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 byłem na Kanonizacji Jana Pawła II i JanaXXIII. Na Placu Świętego Piotra spotkali  się dwaj Papieże - Franciszek i Benedykt XVI.Pozatym wydarzeniem także widywali się, rozmawiali, modlili.Ta kanonizacyjna  niedzielna trwała 14godzin 39 minut, dla mnie dłużej. W momencie ogłoszenia świętości Jana Pawła II i Jana XXIII,a więc w chwilę po godzinie 10 spadł, niczym Boże Błogosławieństwo, drobny deszcz. Potem inazajutrz, w Watykanie, świeciło też radośnie słońce. Towarzyszyło naszemu Ojcu Świętemuwędrującemu po Ziemi niczym ono samo snujące się po nieboskłonie. Jak w przepowiedniMalachiasza - o Papieżu z pracy słońca. Urodził się 18 maja 1920 w dniu zaćmienia, a jegopogrzeb odbył się w czasie takiegoż zjawiska 8 kwietnia 2005. Dwa dni po Kanonizacji też byłozasnucie słońca.     Od 18 czerwca 2020 Joseph Ratzinger odbył czterodniową wizytę, aby w Niemczech spotkaćsię z chorym starszym o trzy lata bratem także duchownym – księdzem Georgem Ratzingerem.Była to Jego pierwsza podróż do ojczyzny od ustąpienia w 2013 r. Z lotniska w MonachiumJoseph Ratzinegr został przewieziony karetką do Ratyzbony, miejsce to było ściśle strzeżoneprzez policję. Podczas  tej wizyty w Niemczech Papież senior mieszkał w seminarium wRatyzbonie.     

     Księża Joseph Ratzinger i Georg Ratzinger - 18 czerwca 2020     Poza kilkoma odwiedzinami u ciężko chorego brata, Joseph Ratzinger  modlił się przy grobieswoich rodziców i siostry na cmentarzu w Regensburgu.     Zajrzał także do swojego dawnego domu w Pentling niedaleko Regensburga, gdzie mieszkałdo 1977. I tu Papież senior zamienił nawet kilka słów z jednym z jego mieszkańców. Podczascałej wizyty Josephowi Ratzingerowi towarzyszył sekretarz Georg Gaenswein oraz osobistypapieski lekarz. Diecezja ratyzbońska przyznała, że wizyta w Bawarii była dla Papieża seniorabardzo wyczerpująca. Przed odlotem do Watykanu na lotnisku w Monachium byłego Papieża pożegnał premier Bawarii Marcus Soeder.     Bracia Ratzingerowie zostali wyświęceni na księży tego samego dnia, 29 czerwca 1951 wswej rodzinnej Bawarii w katedrze we Fryzyndze. Byli ze sobą bardzo związani,łączyła ichmiłość do Boga i pasja do muzyki klasycznej. W ostatnich latach kontaktowali się wyłącznietelefonicznie.Mieli także siostrę, Marię, która zmarła na zawał serca w 1991. Brat papieżaseniora Benedykta XVI przez 30 lat był kapelmistrzem w katedrze ratyzbońskiej i kierownikiemchóru chłopięcego.     Zmarł 1 lipca w wieku 96 lat. Benedykt XVI uczestniczył w pogrzebie brata poprzezinternetową transmisję na żywo.     Benedykt XVI wielokrotnie zadziwił nas swymi przemyśleniami.      To, co mnie zaciekawiło to kwestia Bożego sądu, jako źródła nadziei, ujmuje Benedykt XVI wencyklice "Spe salvi" opublikowanej 30 listopada 2007 .Spotkanie twarzą w twarz zChrystusem po śmierci - wyjaśnia - jest „decydującym aktem Sądu. W Jego wejrzeniu roztapiasię każdy fałsz. Spotkanie z Nim jest tym, co nas przepala i uwalnia, abyśmy odzyskali własnątożsamość. To, co zostało zbudowane w ciągu życia, może wówczas okazać się suchą słomą,samą pyszałkowatością i zawalić się. Jednak w bólu tego spotkania, w którym to, co nieczyste ichore w naszym istnieniu jasno jawi się przed nami, jest zbawienie”.     „Miłość w prawdzie, której Jezus stał się świadkiem” jest „zasadniczą siłą napędowąprawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości”. Tak zaczyna się „Caritas inveritate”, encyklika Bendykta XVI  skierowana do społeczności katolickiej i do „wszystkich ludzidobrej woli" wydana 7 lipca 2009 . „Caritas in veritate” oznacza dokładnie „Miłość w prawdzie”.... Aby przedstawić wielkość miłości Papież odwołuje się do Hymnu Świętego Pawła o miłości.Jako cel ludzkich dążeń stawia poszukiwanie miłości, która nierozerwalnie i na wieki powinnabyć złączona z najczystszą prawd. Benedykt XVI przestrzega: „Chrześcijaństwo miłości bezprawdy można łatwo zamienić na magazyn dobrych uczuć, pożytecznych we współżyciuspołecznym, lecz marginalnych".     Emerytowany Papież  Benedykt XVI w swoim przesłaniu z okazji stulecia urodzin   Świętego Papieża Jana Pawła II 18 maja 2020 opublikowanym w Watykanie 4 maja 2020podkreślił, że nasz Ojciec Święty „był od początku pod dużym wrażeniem orędzia krakowskiejzakonnicy Faustyny Kowalskiej, która przedstawiała Miłosierdzie Boże jako istotne centrumcałej chrześcijańskiej wiary i pragnęła ustanowienia jego święta”. Ustawia też  Papieża z Polskiw jednym szeregu z Leonem I i Grzegorzem I, dwoma biskupami Rzymu, wobec którychprzyjęto przydomek „Wielki”. Podobieństwo do tamtych dwóch jest „niezaprzeczalne”. Onibowiem pierwsi uchronili Rzym przed barbarzyństwem Hunów i Longobardów, a siła wiary JanaPawła II  wytrąciła z równowagi sowiecki system.     

     Benedykt XVI i Franciszek  - 2 lipiec 2020       Gdy w 2013 Benedykt XVI jako pierwszy od sześciu wieków Papież ogłosił abdykację,zapowiedział, że pozostanie „ukryty dla świata". Były Ojciec Święty przez dekadę mieszkał  wWatykanie i czasem wypowiadał się w kwestiach teologicznych, choć w sprawach wiarynieomylny może być tylko jeden Papież „Nie ma dwóch Papieży. Papież jest tylko jeden” –artykułował Benedykt XVI w wywiadzie dla „Corriere della sera” w przededniu 8. rocznicyzakończenia swego Pontyfikatu. Po latach swoje odejście ocenia„Była to trudna decyzja.Podjąłem ją w pełni świadomie i myślę, że zrobiłem dobrze” .     Benedykt XVI i Franciszek widywali  się i przyjaźnie witali, ale pod koniec 2021 pojawił sięmiędzy nimi spór, jakiego Kościół nie pamięta. Bowiem Benedykt XVI podważał reformęFranciszka, która ma utrzymać latynoskich katolików. Bo to na zakończenie miesięcznegosynodu w Rzymie Kościołów dziewięciu krajów regionu Amazonii w październiku 2021przeprowadzono głosowanie w sprawie ewentualnego przyznania prawa lokalnym biskupom dowyświęcenia na księży żonatych diakonów. I to zdecydowaną większością 128 głosów za przy41 przeciw propozycja została przyjęta.     Trwający od października 2021 w Kościele proces synodalny, którego celem – jak zapisano wdokumencie zatwierdzonym przez Papieża Franciszka – jest konsultacja całego Ludu Bożego.Ta wymiana doświadczeń przewidziana do 2023, odbywać się będzie także w naszychdiecezjach i parafiach. Zadaniem Synodu jest, między innymi, wskazanie problemówzwiązanych z działalnością Kościoła we współczesnym świecie, także w naszej wspólnocieświeckich. Dostrzeżono już, że obecne problemy Kościoła i człowieka przewidział kilkadziesiątlat wcześniej ksiądz Józef Ratzinger, późniejszy Papież Benedykt XVI. Jego dawne refleksje,określane są teraz jako prorocze.     Te treści i wiele myśli z encyklik, artykułów, homilii stanowią bogactwo intelektualneBenedykta XVI, z którego warto czerpać, a że nie jest to łatwa lektura, należy ją zgłębiać, aniekiedy sięgać do interpretacji i opracowań, by należycie przyswoić. Także te dedykowanekrótkie i wymowne słowa jakie moim bliskim Annie i Krzysztofowi, z okazji zawarcia SakramentuMałżeństwa, Benedykt XVI podpisał życząc „aby złączeni więzami Chrystusowej miłości,czerpali ze źródła łaski Bożego Słowa i sakramentów Świętych umocnienie na drodzechrześcijańskiego życia”.     

     Ostatnie pożegnanie dwóch Papieży Franciszka i Benedykta XVI   na Placu Świętego Piotra tuż po zakończeniu Mszy żałobnej 5 stycznia 2023        Benedykt XVI i Franciszek widywali się i przyjaźnie witali, choć nie we wszystkim co dotyczyłospraw Kościoła Rzymskokatolickiego byli zgodni.     Pontyfikat Benedykta XVI trwał 8 lat, emerytura 10.Joseph Ratzinger był w Polsce 9 krotnie, tylko raz odwiedził nasz kraj jako Papież. Ten wybitny teolog i OjciecBenedykt XVI i Franciszekwidywali się i przyjaźnie witali, choć nie we wszystkim co dotyczyło spraw KościołaRzymskokatolickiego byli zgodni. Święty zmarł 31 grudnia 2022 o godzinie 9.34. Miał 95 lat.Bezprecedensowe pożegnanie przez Jego następcę  Papieża Franciszka odbyło się 5 stycznia2023. Benedykt XVI, strażnik doktryny i tradycji, spoczął w Grotach Watykańskich.                 Zbigniew DRANKA 2023           Pomocne linki z których korzystałem     http://swiato-podglad.pl/czeslaw-ryszka/prorocze-slowa-kardynalow-wojtyly-i-ratzingera    https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-03/benedykt-xvi-papiez-jest-tylko-jeden.html     http://www.centrumstudiowratzingera.pl/joseph-ratzinger-19369/zyciorys-19370    https://www.onet.pl/informacje/kai/dzien-zaduszny-to-czas-szczegolnej-modlitwy/4xp6btj,30bc1058     https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html     https://www.teresachwalowice.pl/dokumenty-papieskie,i281.html     https://www.tvp.info/57633017/kryzys-w-kosciele-czy-slowa-benedykta-xvi-byly-prorocze      
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