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Dnia 13 marca 2013 roku o godzinie 19.06 nad Kaplicą Sykstyńską na Watykanie 

pojawił się biały dym. Oznaczało to, że kardynałowie uczestniczący w konklawe dokonali 

ważnego wyboru, a ich wybór został przyjęty. Po ponad godzinnym oczekiwaniu z balkonu 

Bazyliki Watykańskiej kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran oznajmił światu: „Habemus 

Papam!” Został nim Kardynał Jorge Mario Bergoglio, którzy przyjął imię: Franciszek. 

Kim jest 265 Namiestnik Chrystusa? 

Ojciec Święty - Franciszek - Kard. Jorge Mario Bergoglio, jezuita, Argentyńczyk 

włoskiego pochodzenia - do wyboru na Stolicę Piotrową był arcybiskupem Buenos Aires. 

Ukończył technikum chemiczne, po czym rozpoczął swoją formację w seminarium. W 1958 

roku wstąpił do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: 

filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste 

złożył cztery lata później. 

Był potem mistrzem nowicjatu w Villa Barilari, wykładowcą Wydziału Teologii Colegio 

Máximo San José w San Miguel i rektorem tej uczelni, a przez sześć lat prowincjałem jezuitów 

w Argentynie. Następnie udał się do Niemiec, by ukończyć pracę doktorską. Po powrocie do 

kraju był kierownikiem duchowym i spowiednikiem w Cordobie.  

W 1992 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Buenos Aires, potem 

arcybiskupem koadiutorem, a po śmierci kard. Antonio Quarracino objął w 1988 r. tę 

archidiecezję. Jednocześnie był ordynariusza dla katolików obrządków wschodnich 

mieszkających w Argentynie, a nie mających własnych hierarchów. Był także Wielkim 

Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji 

Episkopatu Argentyny. Brał udział w Synodzie Biskupów w Watykanie. 

Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 r. Podczas konklawe w 2005 r. 

uważany był za papabile – potencjalnego papieża. W latach 2005-2011 był przewodniczącym 

Konferencji Episkopatu Argentyny. 

Pierwsze słowa i gesty nowego papieża świadczą o jego wielkiej pokorze: prosi o 

modlitwę za papieża-emeryta Benedykta XVI, pochyla się prosząc o modlitwę za siebie sługę 

sług Bożych i błogosławi Urbi et Orbi – Miastu i Światu. 



Od początku 

rezygnuje z pewnych 

papieskich przywilejów a w 

pierwszej oficjalnej, 

improwizowanej homilii w 

czasie pierwszej Mszy 

Świętej odprawionej dnia 

14 marca 2013 roku dla 

kardynałów i Kurii 

Rzymskiej mówi o 

potrzebie modlitwy, cytując 

słowa Léona Bloy, 

francuskiego pisarza 

katolickiego: „Kto nie 

modli się do Boga, modli 

się do diabła”, oraz o 

potrzebie ofiary – krzyża: „Piotr, który wyznał Jezusa Chrystusa, mówi do Niego: Ty jesteś 

Mesjasz, Syn Boga żywego. Pójdę za Tobą, ale nie mówmy o krzyżu. To nie wchodzi w rachubę. 

Pójdę za Tobą inną drogą, bez krzyża. Kiedy idziemy bez krzyża, gdy budujemy bez krzyża i kiedy 

wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana: jesteśmy ludźmi doczesnymi, 

jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana. Chciałbym, aby 

wszyscy po tych dniach łaski, mieli odwagę, właśnie odwagę by kroczyć w obecności Bożej, z 

krzyżem Pana; by budować Kościół na Krwi Pana, którą przelał On na krzyżu, i wyznawali 

jedyną chwałę: Chrystusa Ukrzyżowanego. W ten sposób Kościół będzie szedł naprzód”.  

Nowy papież z pewnością będzie kontynuował drogę swoich poprzedników w 

przekazywaniu Ewangelii współczesnemu światu, szczególnie mając na uwadze biednych i 

potrzebujących, angażując się w sprawy społeczne. Na zakończenie pierwszej homilii, skierował 

życzenia, których spełnienie zależy od nas, Wiernych Kościoła. 

Życzę nam wszystkim, aby Duch Święty za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, udzielił 

nam tej łaski: podążania, budowania, wyznawania Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Niech się 

tak stanie.” 

Niech się tak stanie! 

 

o. Dariusz Szurko, OFM Conv. 

Sekretarz Kustodii Franciszkanów w Kanadzie 

Rektor Misji Św. Wojciecha i Św. Maksymiliana w Montrealu 


