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 Â Watykan - Sytuacja Nadzwyczajna  
    
 Papiez Franciszek oglasza procedure Nadzwyczajnego Roku Swietego i otwarcia drzwi. Kilka tygodni wczesniej
informuje o swoich watpliwosciach dotyczacych czasu trwania swojego pontyfikatu. Mowi, ze jego wiek i zdrowie moga
przyczynic sie do wczesniejszego zakonczenia jego pontyfikatu. Afera wybucha w kilka dni po ogloszeniu Roku
swietego milosierdzia. Po raz drugi, tym razem w wywiadzie dla meksykanskiej stacji Televisa, mowi o wczesniejszym
zakonczeniu pontyfikatu. Teraz nie wspomina o wieku i zdrowiu w zamian mowi rzeczy, jakich Papiez nie powinien
powiedziec:
 
 "78 letni Franciszek zdradzil tez, ze "ma przeczucie", iz jego pontyfikat nie bedzie dlugi. - Cztery, piec lat. Nie wiem,
albo dwa, trzy. Dwa lata juz minely. To dosc dzinwe uczucie. Byc moze falszywe. To taka psychika gracza, ktory
przekonuje siebie, ze przegra, zeby sie pozniej nie rozczarowac"
 
 W czasie dwoch lat pontyfikatu nic nie wskazywalo na wystapienie tych, tak szczegolnych wydarzen. W szczegolnosci
dwoch wypowiedzi dotyczacych wczesniejszego zakonczenia pontyfikati. One dotycza tej samej sprawy, papiez
przypuszcza, ze wczesniej zakonczy wlasny pontyfikat, jednak w obu przytacza zupelnie inne przyczyny takiego stanu
rzeczy. W pierwszej ze Stycznia 2015r mowi o wieku i stanie zdrowia a teraz 16 Marca 2015r nie wspomina o stanie
zdrowia a jedynie: - ,,ze nie sadzi, by zostalo mu wiele czasu na tronie Piotrowym." Dodaje: - ,,To taka psychika gracza,
ktory przekonuje siebie, ze przegra, zeby sie pozniej nie rozczarowac"
 
 O co gra papiez?
 
 Czego nie bylby pewny a do tego przypuszcza, ze moglby przegrac i zwiazku z tym zakonczyc pontyfikat.
 
 Jaka przegrana gra a raczej, jaka wojna, moglaby przerwac pontyfikat papieza?
 
 Sytuacja bez precedensu i nie do wyobrazenia do dnia dzisiejszej wypowiedzi papieza.
 
 Przed jakim problemem zostal postawiony papiez?
 
 Papiez gracz a wczesniej jawil sie, jako ubogi duszpasterz, ktory naslduje Sw. Franciszka. Dodatkowo przytacza
sytuacje z czasu wyboru na papieza, kiedy byl pewny, ze powroci do Argentyny.
 
 Istnieje przyczyna, ktora moglaby doprowadzic do takiej sytuacji w Watykanie.
 
 1 Stycznia 2015r opublikowalem list otwarty do papieza i kaplanow. List zostal dostarczony do Watykanu.
 

http://www.andrzejstruski.com/articles_296_Z-POLECENIA-BOGA-LIST-OTWARTY-DO-PAPIEZA-I-KAPLANOW-KATO
LICKICH.html
 
 Tresc zawarta w tym liscie mogla doprowadzic do takiej postawy papieza.
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 Ps.Linki
 
 1 http://www.tvn24.pl/papiez-franciszek-mam-przeczucie-ze-moj-pontyfkat-krotki,524533,s.html
 
 2 http://pl.radiovaticana.va/news/2015/03/13/nadzwyczajny_jubileusz_mi%C5%82osierdzia/1129264
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