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W dniu 13 marca 2013 r., podczas drugiego dnia konklawe, zwołanego w związku z rezygnacją
papieża Benedykta XVI, w piątym głosowaniu kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny
został wybrany na nowego papieża i przybrał imię Franciszek.

Dziękujmy Bogu za dar Jego osoby oraz posługi i módlmy się o umocnienie Papieża. Niech
Miłosierny Bóg napełnia Ojca Świętego Franciszka apostolskim duchem i strzeże dla dobra
całego Kościoła.
"Bracia i siostry, dobry wieczór" - takie były pierwsze słowa papieża Franciszka. Znaczące są
także kolejne słowa: "Dobrze wiecie, że zadaniem konklawe było wybranie biskupa dla Rzymu.
Wydaje się, że moi bracia kardynałowie znaleźli go prawie na końcu świata. Dziękuję wam za
przyjęcie. Wspólnoto diecezjalna Rzymu, dziękuję wam"- mówił Franciszek.
W swoim pierwszym przemówieniu nowy biskup Rzymu zaprosił wiernych do wspólnej modlitwy
w intencji emerytowanego papieża Benedykta XVI, po której wyraził nadzieję: "Zaczynamy
razem naszą wspólną drogę: biskup i lud. Jest to wędrówka Kościoła w Rzymie, który
przewodzi w miłości. Módlmy się za siebie, módlmy się za cały świat".
Na koniec Ojciec Święty prosił pochyliwszy głowę przed zgromadzonym na placu św. Piotra
Kościołem: "Zanim Was pobłogosławię, módlcie się za mnie".
Przypomnijmy kilka ważniejszych wydarzeń z życiorysu papieża Franciszka:
7 grudnia 1936: W Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta
przychodzi na świat Jorge Mario Bergoglio. Jego rodzicami byli Mario Bergoglio i Regina z
domu Sivori. Ma czworo rodzeństwa o imionach: Alberto Horacio, Óscar Adrián, Marta Regina i
María Elena.
1955: Kończy technikum i broni dyplomu z chemii.
11 marca 1958: Wstępuje do Towarzystwa Jezusowego - nowicjat odbywał w Chile, gdzie
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kształcił się w zakresie przedmiotów humanistycznych, a następnie w Kolegium św. Józefa w
podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat z filozofii. Studiował następnie literaturę i
psychologię w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos
Aires.
13 grudnia 1969: Przyjmuje święcenia kapłańskie, po czym kontynuuje studia w Hiszpanii.
22 kwietnia 1973: Składa śluby wieczyste w swym zakonie. Po powrocie do kraju był m.in.
mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wydziale teologicznym w swym dawnym kolegium w San
Miguel,
1973-79: Prowincjał jezuitów w Argentynie.
1980-86: Rektor Colegio Maximo de San José w San Miguel.
20 maja 1992: Jan Paweł II mianuje 55-letniego wówczas jezuitę biskupem pomocniczym
archidiecezji Buenos Aires; sakrę nowy hierarcha przyjął 27 czerwca tegoż roku z rąk
ówczesnego arcybiskupa stolicy kard. Antonio Quarracino. Jego zawołaniem biskupim są słowa
"Miserando atque eligendo".
3 czerwca 1997: Jan Paweł II powołuje go na arcybiskupa koadiutora Buenos Aires z prawem
następstwa.
28 lutego 1998: Jan Paweł II mianuje go arcybiskupem metropolitą tego miasta. 30 listopada
tegoż roku papież mianował go jednocześnie ordynariuszem dla wiernych obrządków
wschodnich w Argentynie, niemających własnego biskupa.
21 lutego 2001: Na konsystorzu Jan Paweł II włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego,
przyznając mu jako kościół tytularny w Rzymie świątynię pw. św. Roberta Bellarmina. Jako
biskup i kardynał hierarcha uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych z
Synodami Biskupów na czele. W latach 2005-11 przez dwie trzyletnie kadencje był
przewodniczącym Argentyńskiej Konferencji Biskupiej.
18-19 kwietnia 2005: Wziął udział w konklawe, które wybrało Benedykta XVI.
2013:
12 marca: Początek konklawe. Trwało ono zaledwie 24 godziny. Odbyło się pięć głosowań, z
których ostatnie zostało powtórzone z powodu błędu formalnego (do jednej z kart do
głosowania przykleiła się inna kartka).
13 marca: O godz. 19.06 pojawił się biały dym. Papieżem został kard. Jorge Mario Bergoglio,
przyjmując imię Franciszka. Jest pierwszym jezuitą, a od niemal 200 lat pierwszym zakonnikiem
na tronie św. Piotra, pierwszym spoza europy od trzynastu wieków i pierwszym pochodzącym z
Ameryki. „Zanim biskup pobłogosławi lud, proszę was, byście pomodlili się do Pana o
błogosławieństwo dla mnie” - powiedział w pierwszym przemówieniu. A przyjmując 16 marca
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dziennikarzy wyznał: „Och, jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich!”.
Franciszek zamieszkał nie w Pałacu Apostolskim, tylko w Domu św. Marty - watykańskim
hotelu.
19 marca: Rozpoczęcie posługi Piotrowej nowego papieża. Na plac św. Piotra przybyło niemal
200 tys. ludzi, w tym delegacje 130 państw. W homilii Franciszek przekonywał, że „prawdziwą
władzą jest służba” i także papież musi „otwierać ramiona, aby strzec całego ludu Bożego oraz
przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych,
najmniejszych”.

30 lipca 2016 r. papież Franciszek odprawił Mszę św. w Sanktuarium Świętego Jana
Pawła II w Krakowie.
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