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Papiez musi umrzec
12/03/2011 13:53 by Andrzej Dominiczak

RozdziaÂ³ 15. PapieÂ¿ musi umrzeÃ¦
WÃªÂ¿e, plemiÃª Â¿mijowe, jak wy moÂ¿ecie ujÂ¶Ã¦ potÃªpienia w piekle? Dlatego oto Ja posyÂ³am do was
prorokÃ³w, mÃªdrcÃ³w i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyÂ¿ujecie; innych bÃªdziecie biczowaÃ¦ w swych
synagogach i przepÃªdzaÃ¦ z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi,
poczÂ±wszy od krwi Abla sprawiedliwego aÂ¿ do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, ktÃ³rego zamordowaliÂ¶cie
miÃªdzy przybytkiem a oÂ³tarzem.
Ew. Mateusza 23: 33-35, Biblia TysiÂ±clecia
Przed swojÂ± Â¶mierciÂ± PaweÂ³ VI wystawiÂ³ Kolegium Kardynalskie na ciÃªÂ¿kÂ± prÃ³bÃª. Wydane przez niego
przepisy okreÂ¶lajÂ±ce zasady wyÂ³aniania nowego nastÃªpcy Chrystusa czyniÂ³y proces wyboru tak
wyczerpujÂ±cym, jak to tylko moÂ¿liwe. ChcÂ±c zapobiec wnoszeniu na konklawe urzÂ±dzeÃ± podsÂ³uchowych,315
papieÂ¿ poleciÂ³, by wszyscy jego uczestnicy pod groÂ¼bÂ± ekskomuniki zÂ³oÂ¿yli uroczystÂ± przysiÃªgÃª, Â¿e nie
wyjawiÂ± nikomu wynikÃ³w gÂ³osowaÃ± i nie bÃªdÂ± ich omawiaÃ¦ z innymi ksiÂ±Â¿Ãªtami KoÂ¶cioÂ³a. Na wypadek,
gdyby ktÃ³ryÂ¶ z osiemdziesiÃªcioletnich dygnitarzy chciaÂ³ siÃª jednak wymknÂ±Ã¦ z obrad, wszystkich wejÂ¶Ã¦ do
Kaplicy SykstyÃ±skiej, gdzie odbywaÂ³o siÃª konklawe, i wszystkich jej okien pilnowali czÂ³onkowie Gwardii
Szwajcarskiej.
Â Przybyli na konklawe, przyzwyczajeni do luksusu kardynaÂ³owie musieli zadowoliÃ¦ siÃª skromnymi celami bez
wygÃ³d. Przed powrotem do miejsca noclegu poddawani byli rewizji osobistej przez gwardzistÃ³w poszukujÂ±cych
urzÂ±dzeÃ± podsÂ³uchowych i nadawczych ukrytych w odzieÂ¿y, dÂ³ugopisach i notatnikach dostojnikÃ³w.
Â 25 sierpnia 1978 roku 111 uczestnikÃ³w konklawe w milczeniu przeszÂ³o do kaplicy. PrzewodniczÂ±cy kolegium
kardynaÂ³ kamerling sprawdziÂ³ obecnoÂ¶Ã¦, po czym rozkazaÂ³ zebranym uklÃªknÂ±Ã¦ i bijÂ±c siÃª w piersi
zaintonowaÃ¦ Â³aciÃ±ski hymn â€žVeni Creator Spiritusâ€•. Wielu czÂ³onkÃ³w tego Â¶wiÂ±tobliwego zgromadzenia
poddawaÂ³o siÃª nowemu reÂ¿imowi z niechÃªciÂ±, by nie rzec z oburzeniem. Nie traktowano ich jak ksiÂ±Â¿Â±t
KoÂ¶cioÂ³a, lecz jak wiÃªÂ¼niÃ³w w zakÂ³adzie karnym o zaostrzonym rygorze.316
Â Co gorsza, konklawe odbywaÂ³o siÃª podczas fali nieznoÂ¶nych upaÂ³Ã³w. Temperatura w Rzymie przekraczaÂ³a
35Â°C w cieniu. Przy szczelnie zamkniÃªtych drzwiach i oknach we wnÃªtrzu kaplicy musiaÂ³o byÃ¦ nieznoÂ¶nie
gorÂ±co.
Â W tych warunkach nikt siÃª nie zdziwiÂ³, gdy okazaÂ³o siÃª, Â¿e kardynaÂ³owie konserwatywni i postÃªpowi
osiÂ±gnÃªli bÂ³yskawiczne porozumienie i w ciÂ±gu zaledwie jednego dnia (26 sierpnia o godz. 18.05) wybrali nowego
papieÂ¿a. ZostaÂ³ nim sÂ³ynÂ±cy z pogody ducha i Â³agodnego charakteru Albino Luciani. ByÂ³o to jedno z
najkrÃ³tszych konklawe w historii.
Â Nowy papieÂ¿ ucieszyÂ³ czÂ³onkÃ³w Kolegium Kardynalskiego, obierajÂ±c dla siebie imiÃª Jana PawÂ³a I: Jana przez wzglÂ±d na Jana XXIII, i PawÂ³a - ze wzglÃªdu na PawÂ³a VI. Purpuraci uznali tÃª decyzjÃª za gwarancjÃª
utrzymania dotychczasowego kursu w polityce Watykanu i przejaw roztropnej troski o jego Â¿ywotne interesy. JuÂ¿
wkrÃ³tce miaÂ³o siÃª okazaÃ¦, jak bardzo siÃª pomylili.
Â Zaledwie jasny dym z komina na dachu Kaplicy SykstyÃ±skiej obwieÂ¶ciÂ³ Â¶wiatu, iÂ¿ wybrano nowego papieÂ¿a,
wÂ³oska prasa zaczÃªÂ³a nakÂ³aniaÃ¦ go, by przywrÃ³ciÂ³ w Stolicy Apostolskiej
â€žÂ³ad i porzÂ±dek moralnyâ€•. Jedno z gÂ³Ã³wnych wÂ³oskich czasopism gospodarczych II Mondo ogÂ³osiÂ³o list
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otwarty do Jana PawÂ³a I, w ktÃ³rym postawiono mu kilka obcesowo sformuÂ³owanych pytaÃ±: â€žCzy jest rzeczÂ±
sÂ³usznÂ±, by Watykan dziaÂ³aÂ³ na rynku jak zwykÂ³y spekulant?â€• - BrzmiaÂ³o pierwsze z nich. â€žCzy jest
wÂ³aÂ¶ciwe, Â¿e Bank WatykaÃ±ski pomaga w nielegalnym transferze kapitaÂ³u z WÂ³och do innych krajÃ³w?â€•
â€žCzy bank powinien pomagaÃ¦ swoim klientom w uchylaniu siÃª od pÂ³acenia podatkÃ³w?â€•
Â W dalszej czÃªÂ¶ci listu dziennikarze II Mondo domagali siÃª wyjaÂ¶nieÃ± dotyczÂ±cych wspÃ³Â³pracy Stolicy
Apostolskiej z takimi bezwzglÃªdnymi spekulantami, jak Michele Sindona: â€žDlaczego KoÂ¶ciÃ³Â³ toleruje inwestycje
w firmy, paÃ±stwowe i miÃªdzynarodowe, ktÃ³rych jedynym celem jest zysk? Dlaczego jego partnerem sÂ± korporacje,
ktÃ³re - gdy tylko uznajÂ± to za wÂ³aÂ¶ciwe - gotowe sÂ± podeptaÃ¦ podstawowe prawa milionÃ³w biedakÃ³w,
zwÂ³aszcza w Trzecim Â¦wiecie, ktÃ³ry jest tak bliski Twojemu sercu?â€•
Â W liÂ¶cie podpisanym przez dyrektora finansowego czasopisma znalazÂ³y siÃª rÃ³wnieÂ¿ zÂ³oÂ¶liwoÂ¶ci pod
adresem biskupa Marcinkusa, prezesa Banku WatykaÃ±skiego: â€žTo jedyny biskup, ktÃ³ry jest jednoczeÂ¶nie
czÂ³onkiem zarzÂ±du pewnego banku Â¶wieckiego - banku, ktÃ³ry utrzymuje filiÃª w jednym z rajÃ³w podatkowych
Â¶wiata kapitalistycznegoâ€•. ChodziÂ³o o Cisalpine Overseas Bank w Nassau na Bahamach (przeksztaÂ³cony
pÃ³Â¼niej w Banco Ambrosiano Overseas). â€žKorzystanie z rajÃ³w podatkowych nie jest wprawdzie zakazane przez
prawo ziemskie i Â¿aden Â¶wiecki bankier nie moÂ¿e byÃ¦ postawiony przed sÂ±dem za wykorzystywanie
moÂ¿liwoÂ¶ci, jakie stwarzajÂ± - czy jest jednak zgodne z prawem boskim, ktÃ³rym powinno byÃ¦ natchnione kaÂ¿de
dziaÂ³anie KoÂ¶cioÂ³a? Chrystus gÂ³osiÂ³ rÃ³wnoÂ¶Ã¦. Czy najlepszym sposobem jej zapewnienia jest uchylanie siÃª
od pÂ³acenia podatkÃ³w, z ktÃ³rych pochodzÂ± Â¶rodki wykorzystywane przez paÃ±stwo Â¶wieckie do
upowszechniania tej samej rÃ³wnoÂ¶ci?â€•317
Â WziÂ±wszy sobie do serca tÃª krytykÃª, nowy papieÂ¿ zdecydowaÂ³ siÃª naprawiÃ¦ bÂ³Ãªdy i przeksztaÂ³ciÃ¦
â€žspÃ³Â³kÃª Watykanâ€• wÂ KoÂ¶ciÃ³Â³ wierny tradycji apostolskiej Piotra i PawÂ³a.
Â 27 sierpnia, w drugim dniu swojego urzÃªdowania, Jan PaweÂ³ I powiadomiÂ³ kardynaÂ³a Jeana Villota,
watykaÃ±skiego sekretarza stanu, o swoim zamiarze wszczÃªcia Â¶ledztwa w sprawie finansÃ³w Stolicy Apostolskiej.
â€žNie pominiemy Â¿adnej dykasterii, Â¿adnej kongregacji ani Â¿adnej sekcjiâ€• - stwierdziÂ³ Ojciec Â¦wiÃªty.318
Â Po tygodniu w jego rÃªkach znalazÂ³ siÃª wstÃªpny raport na temat dziaÂ³alnoÂ¶ci Banku WatykaÃ±skiego. Bank,
ktÃ³ry utworzono po to, by wspieraÂ³ â€ždzieÂ³a religijneâ€•, prowadziÂ³ czysto Â¶wieckÂ± dziaÂ³alnoÂ¶Ã¦. Z okoÂ³o
11 tysiÃªcy prowadzonych w nim kont mniej niÂ¿ 1650 sÂ³uÂ¿yÂ³o sprawom KoÂ¶cioÂ³a. PozostaÂ³e 9630 byÂ³o
przede wszystkim Â¼rÃ³dÂ³em Â¶rodkÃ³w na Â³apÃ³wki lub inne osobiste wydatki takich specjalnych przyjaciÃ³Â³
Watykanu, jak Sindona, Calvi, Gelli i Marcinkus.319
Â 7 wrzeÂ¶nia kardynaÂ³ Bonelii przyniÃ³sÂ³ papieÂ¿owi jeszcze gorsze wiadomoÂ¶ci. Narodowy Bank WÂ³och
wszczÂ±Â³ dochodzenie w sprawie powiÂ±zaÃ± Roberto Calviego z Banco Ambrosiano i Bankiem WatykaÃ±skim.
Â¦ledztwo obejmowaÂ³o przeprowadzonÂ± przez Calviego transakcjÃª zakupu Banco Cattolica del Veneto, a takÂ¿e
manipulacje akcjami florenckiego Banco Marcantile. Inspektorzy kontroli bankowej przygotowali raport wstÃªpny na
temat stwierdzonych nieprawidÂ³owoÂ¶ci i przedstawili go sÃªdziemu Emilio Alessandriniemu. Dowiedziawszy siÃª o
zawartych w raporcie pokontrolnym zarzutach, papieÂ¿ pobladÂ³. Wyniki Â¶ledztwa mogÂ³y doprowadziÃ¦ do
postawienia w stan oskarÂ¿enia nie tylko Calviego, ale rÃ³wnieÂ¿ takich watykaÃ±skich dostojnikÃ³w, jak biskup Paul
Marcinkus i jego bliscy
wspÃ³Â³pracownicy, Ligi Mennini i Pellegrini de Strobel. Sprawa dojrzaÂ³a do podjÃªcia stanowczych decyzji.
Â PapieÂ¿ - co do tego nie ma wÂ±tpliwoÂ¶ci - nie zdawaÂ³ sobie sprawy, Â¿e ktoÂ¶ juÂ¿ podjÂ±Â³ w tej sprawie
decyzje i wcieliÂ³ je w Â¿ycie. Informacje o dochodzeniu i raporcie dotarÂ³y do Licio Gelliego i Roberta Calviego,
ktÃ³rzy siÃªgnÃªli po - jak to okreÂ¶liÂ³ Sindona - â€žwÂ³oskie rozwiÂ±zanieâ€•. PiÃªciu uzbrojonych bandytÃ³w
zastrzeliÂ³o sÃªdziego Alessandriniego, gdy zatrzymaÂ³ on swoje Renault na czerwonym Â¶wietle przy via Muratoni w
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Rzymie.320 RozwiÂ±zanie okazaÂ³o siÃª skuteczne. Dochodzenie w sprawie Calviego i jego zwiÂ±zkÃ³w z Bankiem
WatykaÃ±skim zostaÂ³o z dnia na dzieÃ± zamkniÃªte.
Â Dalsze bulwersujÂ±ce wiadomoÂ¶ci dotarÂ³y do papieÂ¿a we wtorek, 12 wrzeÂ¶nia, gdy zasiadÂ³ przy swym biurku,
na ktÃ³rym znalazÂ³ egzemplarz serwisu agencji informacyjnej L'Osservatore Politico. Publikacja zawieraÂ³a m.in.
artykuÂ³ pt. â€žWielka loÂ¿a watykaÃ±skaâ€• z listÂ± 121 wybitnych duchownych i Â¶wieckich katolickich, ktÃ³rzy mieli
byÃ¦ czÂ³onkami lÃ³Â¿ masoÃ±skich, powiÂ±zanych z Licio Gellim i sÂ³ynnÂ± loÂ¿Â± P-2.321 Gdyby potwierdziÂ³o
siÃª, Â¿e lista jest prawdziwa, papieÂ¿ musiaÂ³by w tej sprawie podjÂ±Ã¦ radykalne kroki. CzoÂ³owi biskupi i
kardynaÂ³owie utraciliby swoje tytuÂ³y i urzÃªdy. Podlegaliby takÂ¿e ekskomunice. Sprawa musiaÂ³aby doprowadziÃ¦
do pogromu watykaÃ±skich papabili - najbliÂ¿szych wspÃ³Â³pracownikÃ³w Ojca Â¦wiÃªtego.
Â Rzuciwszy okiem na opublikowanÂ± w biuletynie listÃª, papieÂ¿ doznaÂ³ kolejnego wstrzÂ±su. Na jednym z
pierwszych miejsc znalazÂ³ nazwisko watykaÃ±skiego sekretarza stanu, kardynaÂ³a Jeana Vi Ilota, vel â€žJeanniâ€•,
numer czÂ³onkowski 041l3, przyjÃªtego do loÂ¿y zuryskiej 6 sierpnia 1966 roku.
Â ChcÂ±c siÃª upewniÃ¦, Â¿e lista jest wiarygodna, papieÂ¿ zwrÃ³ciÂ³ siÃª z oficjalnym zapytaniem do odpowiednich
wÂ³adz, korzystajÂ±c z poÂ¶rednictwa swoich bliskich przyjaciÃ³Â³, kardynaÂ³a Pericle Feliciego i praÂ³ata Giovanni
Benelliego, ktÃ³rych nazwisk nie znalazÂ³ na liÂ¶cie. PoniewaÂ¿ - jak juÂ¿ wspomnieliÂ¶my wczeÂ¶niej - wÂ³oskie
prawo nakazuje tajnym stowarzyszeniom rejestracjÃª nazwisk swoich czÂ³onkÃ³w we wÂ³aÂ¶ciwym urzÃªdzie
paÃ±stwowym, uzyskanie listy wÂ³oskich czÂ³onkÃ³w zuryskiej loÂ¿y masoÃ±skiej nie byÂ³o trudne. Dokument
potwierdzaÂ³, Â¿e Jean Villot zostaÂ³ przyjÃªty w poczet czÂ³onkÃ³w zakonu wolnomularskiego.
Â Na liÂ¶cie znalazÂ³o siÃª rÃ³wnieÂ¿ nazwisko asystenta Villota, kardynaÂ³a Sebastiana Baggio, vel â€žSebaâ€•,
numer czÂ³onkowski 85l1640, przyjÃªtego do loÂ¿y zuryskiej 14 sierpnia 1967 roku. I tym razem papieÂ¿ uzyskaÂ³ od
odpowiednich wÂ³adz potwierdzenie, iÂ¿ Baggio rzeczywiÂ¶cie byÂ³ czÂ³onkiem tego tajnego stowarzyszenia.
Â PapieÂ¿ byÂ³ w najwyÂ¿szym stopniu zaniepokojony. Z upÂ³ywem dni na jego biurko trafiaÂ³y kolejne dokumenty
potwierdzajÂ±ce czÂ³onkostwo w loÂ¿ach masoÃ±skich innych dostojnikÃ³w watykaÃ±skich. ZnaleÂ¼li siÃª wÂ¶rÃ³d
nich: arcybiskup Agostino Casaroli, papieski minister spraw zagranicznych, kardynaÂ³ Ugo Poletti, wikariusz diecezji
rzymskiej i praÂ³at Pasquale Macchi, zaufany sekretarz PawÂ³a VI. CzÂ³onkiem loÂ¿y okazaÂ³ siÃª takÂ¿e biskup Paul
Marcinkus, ktÃ³ry sprawowaÂ³ pieczÃª nad majÂ±tkiem KoÂ¶cioÂ³a.322
Â Kilka dni po tym, gdy Licio Gelli dowiedziaÂ³ siÃª, Â¿e lista czÂ³onkÃ³w tajnych stowarzyszeÃ± dostaÂ³a siÃª w
papieskie rÃªce, redaktor naczelny biuletynu, Mino Pecorelli, zostaÂ³ zamordowany przed swoim biurem przy Via
Orazio. ZabÃ³jca wepchnÂ±Â³ lufÃª pistoletu gÂ³Ãªboko
w gardÂ³o ofiary i dwukrotnie nacisnÂ±Â³ spust.323 W ustach zamordowanego policjanci znaleÂ¼li kamieÃ±. W
jÃªzyku mafii oznacza to, Â¿e zastrzelony dziennikarz juÂ¿ nigdy nie ujawni tajemnicy.
Â W nastÃªpnych dniach na biurko papieÂ¿a zaczÃªÂ³y napÂ³ywaÃ¦ wyniki dochodzenia w sprawie Banku
WatykaÃ±skiego. Dokumenty zawieraÂ³y informacje o nielegalnych transakcjach importowych i eksportowych,
obmyÂ¶lonych przez Sindone, o â€žspÃ³Â³kach wydmuszkachâ€•, utworzonych przez Calviego, o oszustwach w
obrocie papierami wartoÂ¶ciowymi i o praniu miliardÃ³w dolarÃ³w pochodzÂ±cych z prowadzonego przez mafiÃª handlu
narkotykami.
Â DzieÃ± po dniu na Â¶wiatÂ³o dzienne wychodziÂ³y kolejne ciemne sprawki spÃ³Â³ki Watykan. Marcinkus zrozumiaÂ³
wreszcie, Â¿e jego dni w Stolicy Apostolskiej sÂ± policzone. â€žCoÂ¶ mi siÃª wydaje, Â¿e juÂ¿ wkrÃ³tce bÃªdziemy
musieli siÃª poÂ¿egnaÃ¦â€• - powiedziaÂ³ jednemu ze wspÃ³Â³pracownikÃ³w z Banku WatykaÃ±skiego.
Â Marcinkus nie byÂ³ jedynym dostojnikiem watykaÃ±skim, ktÃ³ry znalazÂ³ siÃª w opaÂ³ach w wyniku energicznych
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dziaÂ³aÃ± nowego papieÂ¿a. Liczba papierosÃ³w wypalanych dziennie przez kardynaÂ³a Villota najlepiej
Â¶wiadczyÂ³a o stanie nerwowego napiÃªcia, w jakim siÃª znajdowaÂ³. Od intronizacji Jana PawÂ³a I wypalaÂ³
przeciÃªtnie od 60 do 80 papierosÃ³w dziennie. W ostatnich dniach wrzeÂ¶nia kaÂ¿dego poranka sprzÂ±taczki
znajdowaÂ³y w jego popielniczce ponad 100 niedopaÂ³kÃ³w.324
Â W sobotÃª 23 wrzeÂ¶nia Jan PaweÂ³ I zostaÂ³ biskupem Rzymu. W swojej pierwszej homilii papieÂ¿ zwrÃ³ciÂ³ siÃª
do Marcinkusa i innych wysokich urzÃªdnikÃ³w Banku WatykaÃ±skiego w te sÂ³owa: â€žMimo Â¿e jestem juÂ¿ od
dwudziestu lat biskupem, najpierw w Vittorio Venetto, a pÃ³Â¼niej w Wenecji, muszÃª przyznaÃ¦, Â¿e jeszcze nie
opanowaÂ³em tego rzemiosÂ³a. W Rzymie udam siÃª na naukÃª do Â¶wiÃªtego Grzegorza Wielkiego, ktÃ³ry pisze:
Â«Pasterz powinien z peÂ³nym wspÃ³Â³czuciem byÃ¦ blisko kaÂ¿dego ze swoich poddanych. ZapominajÂ±c o swoim
miejscu w hierarchii, za rÃ³wnych sobie powinien uwaÂ¿aÃ¦ tych, ktÃ³rzy postÃªpujÂ± wÂ³aÂ¶ciwie; jednak wobec
zÂ³ych nie powinien siÃª cofaÃ¦ przed korzystaniem z praw, jakie mu daje jego urzÂ±dÂ».â€• Pod surowym spojrzeniem
papieÂ¿a Marcinkusowi i innym Â¶wiÂ±tobliwym aferzystom zastygÂ³a krew w Â¿yÂ³ach.325
Â PogÂ³oski o rychÂ³ej czystce w Watykanie rozniosÂ³y siÃª po caÂ³ym chrzeÂ¶cijaÃ±skim Â¶wiecie. AmerykaÃ±ski
Newsweek donosiÂ³, Â¿e Jan PaweÂ³ I poleciÂ³ kardynaÂ³owi Villotowi sporzÂ±dzenie wyczerpujÂ±cego raportu na
temat stanu finansÃ³w KoÂ¶cioÂ³a. Poczyniono takÂ¿e pierwsze kroki zmierzajÂ±ce do usuniÃªcia biskupa Marcinkusa
z Banku WatykaÃ±skiego.
Â 28 wrzeÂ¶nia papieÂ¿ przystÂ±piÂ³ do porzÂ±dkowania watykaÃ±skiej stajni Augiasza. Wczesnym rankiem
wezwaÂ³ do siebie kardynaÂ³a Sebastiana Baggio i oznajmiÂ³ mu, Â¿e wie o jego przynaleÂ¿noÂ¶ci do loÂ¿y
masoÃ±skiej i Â¿e zamierza odesÂ³aÃ¦ go do Wenecji. Baggio wpadÂ³ w furiÃª i zaczÂ±Â³ krzyczeÃ¦ z
wÂ¶ciekÂ³oÂ¶ci. PapieÂ¿ zachowaÂ³ spokÃ³j.326
Â Po poÂ³udniu Jan PaweÂ³ I piÂ³ herbatÃª w towarzystwie kardynaÂ³a Villota. RozmowÃª rozpoczÃªli od sprawy
Banku WatykaÃ±skiego. PapieÂ¿ zapowiedziaÂ³ bezzwÂ³oczne zwolnienie Marcin-kusa ze stanowiska prezesa banku i
wydalenie go z Watykanu. MiaÂ³ siÃª udaÃ¦ do Chicago i objÂ±Ã¦ tam obowiÂ±zki biskupa pomocniczego. Inni
czÂ³onkowie kierownictwa banku, ktÃ³rzy mieli powiÂ±zania z Marcinkusem, SindonÂ± i Calvim, rÃ³wnieÂ¿ mieli byÃ¦
zdymisjonowani i przeniesieni na podrzÃªdne stanowiska poza Watykanem.327
Â Luciani powiedziaÂ³ nastÃªpnie, Â¿e choÃ¦ Baggio odrzuciÂ³ urzÂ±d patriarchy Wenecji, on mimo wszystko
zamierza go tam posÂ³aÃ¦. â€žWenecja nie jest miÃªkkÂ± poduszkÂ±. Potrzebuje silnego
czÂ³owieka, takiego jak Baggio. ChciaÂ³bym, Â¿ebyÂ¶cie z nim porozmawiali. Powiedzcie mu, Â¿e teraz wszyscy
musimy ponosiÃ¦ ofiary. ByÃ¦ moÂ¿e powinniÂ¶cie mu przypomnieÃ¦, Â¿e ja nie Â¿yczyÂ³em sobie tego
urzÃªdu.â€•328
Â Jan PaweÂ³ I dostrzegÂ³ wreszcie siedzÂ±cego z nim przy stole, drÂ¿Â±cego ze strachu kardynaÂ³a Villota.
PoleciÂ³ mu, by do koÃ±ca dnia zÂ³oÂ¿yÂ³ rezygnacjÃª ze swojego stanowiska w sekretariacie stanu i bezzwÂ³ocznie
powrÃ³ciÂ³ do swej rodzinnej Francji. KardynaÂ³ miaÂ³ juÂ¿ 72 lata i byÂ³ sÂ³abego zdrowia. Kontemplacja w
klasztornym ustroniu powinna zapewniÃ¦ mu spokÃ³j i warunki do modlitwy o spokojnÂ± Â¶mierÃ¦. Jego nastÃªpcÂ±
miaÂ³ zostaÃ¦ bliski przyjaciel Jana PawÂ³a I, kardynaÂ³ Giovanni Benelli.329 Gdy Villot zaoponowaÂ³ przeciwko tak
surowej karze, Ojciec Â¦wiÃªty przypomniaÂ³ mu, Â¿e Pius X nie wahaÂ³ siÃª usunÂ±Ã¦ z urzÃªdu kardynaÂ³a
Rampolliego, sekretarza stanu za pontyfikatu Leona XIII, gdy dowiedziaÂ³ siÃª, Â¿e byÂ³ on czÂ³onkiem loÂ¿y
masoÃ±skiej. Jan PaweÂ³ I braÂ³ tylko przykÂ³ad ze swojego Â¶wiÃªtego poprzednika.
Â Przed rozstaniem papieÂ¿ zapewniÂ³ jeszcze Villota, Â¿e wszyscy jego przyjaciele z masonerii zostanÂ± usuniÃªci
ze Stolicy Apostolskiej i obejmÂ± nowe obowiÂ±zki w parafiach, gdzie bÃªdÂ± pracowaÃ¦ pod nadzorem biskupÃ³w i
praÂ³atÃ³w, ktÃ³rzy sÂ± â€žprawdziwymi katolikamiâ€•.
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Â Spotkanie zakoÃ±czyÂ³o siÃª o 19.30. Ojciec Â¦wiÃªty odmÃ³wiÂ³ modlitwÃª wieczornÂ± i przyÂ³Â±czyÂ³ siÃª do
swych sekretarzy, ojcÃ³w Johna Mageego i Diega Lorenziego, w ktÃ³rych towarzystwie zamierzaÂ³ spoÂ¿yÃ¦ kolacjÃª.
Jego zaufana gospodyni i kucharka, siostra Vincenza, podaÂ³a zupÃª, cielÃªcinÃª, Â¶wieÂ¿Â± fasolÃª i saÂ³atkÃª.
Â
Â Po kolacji papieÂ¿ obejrzaÂ³ wieczorne wiadomoÂ¶ci, po czym udaÂ³ siÃª do swojego gabinetu, by raz jeszcze
przejrzeÃ¦ notatki. O 21.30 poÂ¿egnaÂ³ siÃª ze swoimi mÂ³odymi asystentami i gospodyniÂ±: ,J3uona notte. A domani.
Se Dio vuole â€ž. (Dobranoc. Do jutra. JeÂ¶li BÃ³g pozwoli.) WydawaÂ³ siÃª byÃ¦ w doskonaÂ³ym nastroju.
Â NastÃªpnego poranka okoÂ³o godz. 4.30 siostra Vincenza jak zwykle zapukaÂ³a do drzwi pa
pieskiej sypialni, a na stoliku w korytarzu postawiÂ³a dzbanek z kawÂ±. Gdy pÃ³Â³ godziny pÃ³Â¼niej powrÃ³ciÂ³a
przed drzwi sypialni, dzbanek staÂ³ nietkniÃªty na stoliku. SÂ±dzÂ±c, Â¿e papieÂ¿ nadal Â¶pi, zakonnica ponownie
zapukaÂ³a do drzwi jego sypialni i zawoÂ³aÂ³a: â€žOjcze Â¦wiÃªty! JuÂ¿ pÃ³Â¼no!â€•. Nie byÂ³o odpowiedzi. Coraz
bardziej zaniepokojona, otworzyÂ³a drzwi i zawoÂ³aÂ³a raz jeszcze: ,Buona serra, Papaiâ€• W pokoju nadal panowaÂ³a
cisza. Vincenta podeszÂ³a do Â³oÂ¿a i zapytaÂ³a: â€žCzy wszystko jest w porzÂ±dku? Czy Ojciec dobrze siÃª
czuje?â€•
Â PapieÂ¿ siedziaÂ³ nieruchomo z okularami zsuniÃªtymi do poÂ³owy nosa. W rÃªkach Â¶ciskaÂ³ plik dokumentÃ³w.
WiÃªcej kartek rozrzuconych byÂ³o na koÂ³drze. Na jego widok siostra Vincenza cofnÃªÂ³a siÃª w panice. Usta jego
Â¦wiÂ±tobliwoÂ¶ci Â¶ciÂ±gniÃªte byÂ³y w bolesnym grymasie, odsÂ³aniajÂ±c nagie dziÂ±sÂ³a. Wytrzeszczone
nienaturalnie oczy zdawaÂ³y siÃª wypadaÃ¦ z oczodoÂ³Ã³w.330
Â Zakonnica krzyknÃªÂ³a z przeraÂ¿enia i pociÂ±gnÃªÂ³a za dzwonek, by wezwaÃ¦ na pomoc ojca Mageego. â€žTo
prawdziwy cud, Â¿e nie umarÂ³am z przeraÂ¿enia - powiedziaÂ³a pÃ³Â¼niej brytyjskiemu dziennikarzowi Davidowi
Yallopowi. - Mam sÂ³abe serce.â€•331
Â Gdy Magee wszedÂ³ do sypialni i ujrzaÂ³ niedajÂ±cego znaku Â¿ycia papieÂ¿a, natychmiast zatelefonowaÂ³ do
kardynaÂ³a Villota, ktÃ³ry zajmowaÂ³ jeden z apartamentÃ³w w PaÂ³acu LateraÃ±skim. WedÂ³ug Â¼rÃ³deÂ³
watykaÃ±skich, w reakcji na tragicznÂ± wiadomoÂ¶Ã¦ Villot zawoÂ³aÂ³ po francusku: â€žMon Dieu, c'est vrais tous ca?
â€ž, po czym zadaÂ³ mÂ³odemu ksiÃªdzu zdumiewajÂ±ce pytanie: â€žCzy ktoÂ¶ jeszcze wie, Â¿e Ojciec Â¦wiÃªty nie
Â¿yje?â€• Magee odparÂ³, Â¿e nikt poza papieskÂ± gospodyniÂ±. Villot poleciÂ³ mu wtedy, by nikomu, nawet siostrze
Vincenzie,
nie pozwoliÂ³ wejÂ¶Ã¦ do papieskiej sypialni i dodaÂ³, Â¿e on sam, jako kardynaÂ³ kamerling, zajmie siÃª wszystkim,
gdy tylko przybÃªdzie na miejsce.332
Â KardynaÂ³ zjawiÂ³ siÃª po krÃ³tkiej chwili. Ku zdumieniu Mageego byÂ³ starannie ogolony i ubrany w odÂ¶wiÃªtne
szaty, jakby wÂ³aÂ¶nie miaÂ³ wziÂ±Ã¦ udziaÂ³ w jakimÂ¶ publicznym wystÂ±pieniu. ByÂ³a piÂ±ta rano.
Â Przed udzieleniem zmarÂ³emu ostatniego namaszczenia Villot przystÂ±piÂ³ do pakowania przedmiotÃ³w z papieskiej
sypialni do przyniesionej ze sobÂ± torby. ZabraÂ³ miÃªdzy innymi ampuÂ³kÃª z lekarstwem przeciw niedociÂ¶nieniu,
ktÃ³re staÂ³o na nocnym stoliku, rozrzucone na Â³Ã³Â¿ku kartki i plik dokumentÃ³w, z trudem wyrwanych z martwych
dÂ³oni. NastÃªpnie otworzyÂ³ szufladÃª biurka i wyjÂ±Â³ z niej terminarz, listÃª planowanych nominacji oraz testament
papieÂ¿a. SpakowaÂ³ takÂ¿e papieskie okulary i nocne pantofle. PrzedmiotÃ³w tych nie widziano nigdy wiÃªcej.333
Â SkoÃ±czywszy uprzÂ±tanie sypialni, kardynaÂ³ zatelefonowaÂ³ do watykaÃ±skiego lekarza, dr. Buzzonettiego, i
dopiero wtedy udzieliÂ³ zmarÂ³emu ostatniego sakramentu, namaszczajÂ±c jego czoÂ³o i dÂ³onie Â¶wiÃªtym olejkiem.
Odprawiwszy obrzÃªd, Villot nakazaÂ³ Mageemu natychmiastowe odesÂ³anie siostry Vincenzy do macierzystego
klasztoru w Wenecji, â€žby nie mogli siÃª z niÂ± kontaktowaÃ¦ dziennikarzeâ€•.
Â Doktor Buzzonetti dotarÂ³ na miejsce kilka minut przed 6 rano, dokonaÂ³ pobieÂ¿nych oglÃªdzin zwÂ³ok i
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oÂ¶wiadczyÂ³, Â¿e zgon nastÂ±piÂ³ miÃªdzy godzinÂ± 22.30 a 23.00 poprzedniego wieczora. PrzyczynÂ± miaÂ³ byÃ¦
zawaÂ³ serca. Lekarz dodaÂ³ takÂ¿e, Â¿e papieÂ¿ nie cierpiaÂ³ przed Â¶mierciÂ±.334 Jednak wytrzeszczone oczy i
przeraÂ¿ajÂ±cy grymas na twarzy zmarÂ³ego zdawaÂ³y siÃª opowiadaÃ¦ zupeÂ³nie innÂ± historiÃª.
Â Villot wydobyÂ³ ze swojej purpurowej szaty niewielki, srebrny mÂ³oteczek, uderzyÂ³ nim w papieskie czoÂ³o i
zapytaÂ³: â€žAlbino Luciani, czy jesteÂ¶ martwy?â€• PowtÃ³rzyÂ³ tÃª czynnoÂ¶Ã¦ trzykrotnie, po czym wypowiedziaÂ³
formuÂ³Ãª oficjalnie stwierdzajÂ±cÂ± zgon papieÂ¿a.
Â Na tym jednak nie skoÃ±czyÂ³y siÃª tajemnicze wydarzenia tego dramatycznego poranka. WkrÃ³tce po odejÂ¶ciu
lekarza do papieskiej sypialni przybyli dwaj balsamiÂ¶ci, Ernesto i Arnoldo Signoracci. ByÂ³o kilka minut po szÃ³stej.
Villot musiaÂ³ ich wezwaÃ¦ od razu po telefonie od papieskiego sekretarza, okoÂ³o piÂ±tej rano, jeszcze zanim
zadzwoniÂ³ do lekarza - zanim na wÂ³asne oczy przekonaÂ³ siÃª, Â¿e papieÂ¿ nie Â¿yje.335
Â ChoÃ¦ ciaÂ³a zmarÂ³ych papieÂ¿y tradycyjnie prÃ³bowano chroniÃ¦ przed rozkÂ³adem, nigdy nie czyniono tego w
takim poÂ¶piechu i w taki sposÃ³b. StosujÂ±c siÃª do instrukcji Villota, balsamiÂ¶ci wstrzyknÃªli formalinÃª do naczyÃ±
krwionoÂ¶nych zmarÂ³ego. DotÂ±d procedurÃª balsamowania rozpoczynano od upuszczenia krwi, tym razem jednak
od razu przystÂ±piono do wprowadzania Â¶rodka konserwujÂ±cego, co miaÂ³o uniemoÂ¿liwiÃ¦ przeprowadzenie
autopsji i dokÂ³adne okreÂ¶lenie przyczyny zgonu.336 BalsamiÂ¶ci nastawili takÂ¿e wykrzywionÂ± szczÃªkÃª
zmarÂ³ego, usunÃªli z jego twarzy wyraz udrÃªczenia i zamknÃªli mu oczy.
Gdy ciaÂ³o papieÂ¿a poddawano zabiegom, Villot nakazaÂ³ osÂ³upiaÂ³emu Mageemu, by przedstawiÂ³ Â¶wiatu
nieprawdziwÂ± historiÃª wydarzeÃ± tego ranka. MÂ³ody ksiÂ±dz miaÂ³ powiedzieÃ¦ dziennikarzom, Â¿e to on, a nie
siostra Vincenza, znalazÂ³ martwego papieÂ¿a. MiaÂ³ za to nie wspominaÃ¦ o kartkach rozsypanych na papieskim
Â³oÂ¿u i o przedmiotach, ktÃ³re Villot spakowaÂ³ do torby. Ponadto, aby nadaÃ¦ tragicznemu wydarzeniu odpowiedni
klimat duchowy, Magee miaÂ³ powiedzieÃ¦, Â¿e papieÂ¿ zmarÂ³, czytajÂ±c O naÂ¶ladowaniu Chrystusa - wielkie
dzieÂ³o mistyczno-ascetyczne Tomasza a Kempis.337
Â
Â ByÂ³a 6.30 rano, gdy Villot przekazaÂ³ wiadomoÂ¶Ã¦ o Â¶mierci papieÂ¿a kardynaÂ³owi Confalonieriemu,
dziekanowi Kolegium Kardynalskiego, praÂ³atowi Agostino Casaroliemu, szefowi watykaÃ±skiego korpusu
dyplomatycznego i sierÂ¿antowi Hansowi Rogganowi z Gwardii Szwajcarskiej.
Â O 6.45 sierÂ¿ant Roggan natknÂ±Â³ siÃª na biskupa Paula Marcinkusa. ByÂ³o to zdarzenie zupeÂ³nie wyjÂ±tkowe.
Marcinkus mieszkaÂ³ w Rzymie, dwadzieÂ¶cia minut drogi od Watykanu, i nigdy nie pojawiaÂ³ siÃª w swoim biurze
przed dziewiÂ±tÂ± rano. Na widok hierarchy sierÂ¿ant wypaliÂ³: â€žOjciec Â¦wiÃªty nie Â¿yje! Znaleziono go martwego
w Â³Ã³Â¿ku!â€• Marcinkus spojrzaÂ³ na niego niewidzÂ±cym spojrzeniem i nie odezwaÂ³ siÃª ani sÂ³owem.338
PÃ³Â¼niej, gdy proszono go o wyjaÂ¶nienie tego osobliwego zachowania, biskup tÂ³umaczyÂ³ siÃª, iÂ¿ pomyÂ¶laÂ³,
Â¿e â€žRoggan oszalaÂ³.â€•339
Â Wreszcie, o godz. 7.27, blisko trzy godziny po tym, jak siostra Vincenza znalazÂ³a ciaÂ³o martwego papieÂ¿a, radio
watykaÃ±skie nadaÂ³o nastÃªpujÂ±cy komunikat: â€žDzisiejszego ranka, dnia 29 wrzeÂ¶nia 1978 roku, okoÂ³o
godziny 5.30, sekretarz osobisty papieÂ¿a, nie napotkawszy Ojca Â¦wiÃªtego w kaplicy naleÂ¿Â±cej do jego
prywatnych apartamentÃ³w, udaÂ³ siÃª do papieskiej sypialni, gdzie znalazÂ³ Ojca Â¦wiÃªtego martwego, siedzÂ±cego
przy zapalonym Â¶wietle w Â³Ã³Â¿ku, jak ktoÂ¶, kto zabiera siÃª do czytania. Sprowadzony natychmiast lekarz, dr
Renato Buzzonetti, pospieszyÂ³ do sypialni i oficjalnie stwierdziÂ³ zgon, ktÃ³ry nastÂ±piÂ³ przypuszczalnie
poprzedniego wieczora przed godzinÂ± 23.00. Â¦mierÃ¦ przyszÂ³a nagle, przypuszczalnie wskutek zawaÂ³u miÃªÂ¶nia
sercowegoâ€•.
Â Mimo wysiÂ³kÃ³w Villota uwaÂ¿ni obserwatorzy szybko odkryli luki w sfabrykowanej historii Â¶mierci Jana PawÂ³a I.
Problemy zaczÃªÂ³y siÃª od NaÂ¶ladowania Chrystusa. W watykaÃ±skich apartamentach papieÂ¿a nie odnaleziono
naleÂ¿Â±cego do niego egzemplarza tej ksiÂ±Â¿ki. WkrÃ³tce okazaÂ³o siÃª, Â¿e wraz z wieloma innym rzeczami
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osobistymi ksiÂ±Â¿ka pozostaÂ³a w Wenecji, gdzie Luciani peÂ³niÂ³ urzÂ±d patriarchy. 2 paÂ¼dziernika Watykan
zmuszony byÂ³ przyznaÃ¦, Â¿e papieÂ¿ przed Â¶mierciÂ± nie czytaÂ³ NaÂ¶ladowania Chrystusa. Ojciec Â¦wiÃªty
trzymaÂ³ w dÂ³oniach â€žplik kartek zawierajÂ±cych jego osobiste zapiski, szkice homilii i przemÃ³wieÃ±,
przemyÂ¶lenia i inne notatkiâ€•. Dopiero 5 paÂ¼dziernika, pod wpÂ³ywem nieustajÂ±cych naciskÃ³w dziennikarzy,
Stolica Apostolska przyznaÂ³a, Â¿e na kartkach, ktÃ³re znaleziono w zaciÂ¶niÃªtych dÂ³oniach papieÂ¿a, znajdowaÂ³y
siÃª zapiski â€ždotyczÂ±ce pewnych nominacji w Kurii Rzymskiej i wÂ³oskim episkopacieâ€•.
Â NastÃªpny problem powstaÂ³ w zwiÂ±zku z pracÂ± balsamistÃ³w. Prawo wÂ³oskie zakazuje balsamowania zwÂ³ok
przed upÂ³ywem 24 godzin od Â¶mierci bez zgody sÂ±du. Ponadto wielu obserwatorom podejrzane wydaÂ³o siÃª
natychmiastowe wstrzykniÃªcie pÂ³ynu zapobiegajÂ±cego rozkÂ³adowi, niepoprzedzone usuniÃªciem krwi. MnoÂ¿yÂ³y
siÃª gÂ³osy Â¿Â±dajÂ±ce przeprowadzenia sekcji zwÂ³ok zmarÂ³ego papieÂ¿a.
Â 1 paÂ¼dziernika, na pierwszej stronie mediolaÃ±skiego dziennika Corriere Della Sera, ukazaÂ³ siÃª artykuÂ³ pod
tytuÂ³em: â€žDlaczego nie ma zgody na autopsjÃª?â€• Jego autor wzywaÂ³ do ujawnienia wszystkich faktÃ³w
zwiÂ±zanych ze Â¶mierciÂ± papieÂ¿a. Na zakoÃ±czenie stwierdziÂ³: â€žKoÂ¶ciÃ³Â³ nie ma siÃª czego obawiaÃ¦, nie
ma nic do stracenia. Przeciwnie, mÃ³gÂ³by na tym wiele zyskaÃ¦. Wszyscy mamy prawo wiedzieÃ¦, dlaczego papieÂ¿
nie Â¿yje. Prawda na ten temat naleÂ¿y do naszej wspÃ³lnej historii i w Â¿aden sposÃ³b nie zagraÂ¿a duchowemu
wymiarowi tej tajemniczej Â¶mierci. CiaÂ³o, ktÃ³re opuszczamy po Â¶mierci, moÂ¿na poddaÃ¦ naukowemu badaniu;
nasza dusza podlega wtedy, a moÂ¿e zawsze podlega, innym prawom, ktÃ³re nie sÂ± z tego
Â¶wiata i dlatego nie moÂ¿emy ich poznaÃ¦. Nie czyÃ±my z tej tajemnicy zasÂ³ony, za ktÃ³rÂ± majÂ± siÃª skryÃ¦
nasze ziemskie sprawki; uznajmy ich maÂ³oÂ¶Ã¦. Nie nazywajmy Â¶wiÃªtym tego, co nie jest Â¶wiÃªteâ€•. 340
Â GÂ³osy wzywajÂ±ce do przeprowadzenia autopsji nasiliÂ³y siÃª, gdy osobisty lekarz Jana PawÂ³a I powiedziaÂ³,
Â¿e papieÂ¿ cieszyÂ³ siÃª dobrym zdrowiem. â€žOjciec Â¦wiÃªty nie miaÂ³ Â¿adnych objawÃ³w choroby sercaâ€• stwierdziÂ³ dr Carlo Frizzerio. - â€žPoza tym miaÂ³ niskie ciÂ¶nienie, co powinno, przynajmniej w teorii, zabezpieczyÃ¦
go przed ostrym atakiem serca. Tak naprawdÃª papieÂ¿ wymagaÂ³ pomocy lekarskiej tylko jeden raz, gdy zapadÂ³ na
ciÃªÂ¿kÂ± grypÃª.â€•341 DiagnozÃª tÃª potwierdziÂ³ w rozmowie z dziennikarzami dr Giuseppe Da Ros, ktÃ³ry badaÂ³
Ojca Â¦wiÃªtego w sobotÃª 23 wrzeÂ¶nia: â€žNon sta bene, ma beoneâ€• - â€žOn nie czuÂ³ siÃª dobrze, lecz bardzo
dobrzeâ€•.342 Dobry stan zdrowia papieÂ¿a przypisywano jego zdrowemu stylowi Â¿ycia. Luciani regularnie Ã¦wiczyÂ³,
nigdy nie paliÂ³, alkohol piÂ³ tylko wyjÂ±tkowo i przestrzegaÂ³ zdrowej diety.
Â Wielu wybitnych kardiologÃ³w z caÂ³ego Â¶wiata, a wÂ¶rÃ³d nich dr Christian Barnard z Republiki PoÂ³udniowej
Afryki i dr Seamus Banim z Londynu, uznaÂ³o postawienie diagnozy zawaÂ³u serca bez przeprowadzenia sekcji zwÂ³ok
za â€žbzdurÃª i niedorzecznoÂ¶Ã¦â€•.343
Â Komentarze tego rodzaju zmusiÂ³y Villota do wymyÂ¶lenia innej historii. OznajmiÂ³ on kilku kardynaÂ³om, ktÃ³rzy
domagali siÃª przeprowadzenia autopsji, Â¿e tak naprawdÃª papieÂ¿ nie umarÂ³ na serce. â€žOjciec Â¦wiÃªty tÂ³umaczyÂ³ - zaÂ¿yÂ³ niechcÂ±cy Â¶miertelnÂ± dawkÃª Effortilu, swojego lekarstwa na niedociÂ¶nienie. JeÂ¶li
zgodzimy siÃª na sekcjÃª zwÂ³ok, nie unikniemy podejrzeÃ±, Â¿e papieÂ¿ popeÂ³niÂ³ samobÃ³jstwo.â€•344
Â Gdy jednak i to wyjaÂ¶nienie nie uciszyÂ³o gÂ³osÃ³w Â¿Â±dajÂ±cych autopsji, Villot stwierdziÂ³, Â¿e prawo
kanoniczne wprost zakazuje poddania zmarÂ³ego papieÂ¿a takiemu badaniu. OÂ¶wiadczenie to zrodziÂ³o kolejny
problem. W rzeczywistoÂ¶ci bowiem prawo kanoniczne ani nie zakazywaÂ³o, ani nie zezwalaÂ³o na sekcjÃª zwÂ³ok
papieÂ¿y - wcale nie regulowaÂ³o tej kwestii. Co wiÃªcej, dociekliwi dziennikarze odkryli, Â¿e sekcji poddano ciaÂ³o
Piusa VIII w 1830 roku.345
Â WkrÃ³tce dziennikarze dowiedzieli siÃª takÂ¿e, Â¿e to nie ojciec Magee, lecz siostra Vincenza jako pierwsza
dowiedziaÂ³a siÃª o Â¶mierci papieÂ¿a oraz Â¿e zakonnicÃª odesÂ³ano do klasztoru, by zapewniÃ¦ sobie jej milczenie.
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Â WybuchÂ³y pogÂ³oski, Â¿e Jan PaweÂ³ I zmarÂ³ w wyniku otrucia. Spekulowano, Â¿e do lekarstwa, ktÃ³re staÂ³o
na nocnym stoliku przy Â³Ã³Â¿ku papieÂ¿a, dodano Â¶miertelnÂ± dawkÃª Folium Digitalis, lekarstwa z liÂ¶ci
naparstnicy stosowanego w leczeniu niewydolnoÂ¶ci serca. SpoÂ¿ycie obu tych specyfikÃ³w musiaÂ³o wywoÂ³aÃ¦
wymioty, co tÂ³umaczyÂ³oby fakt usuniÃªcia przez Villota okularÃ³w i nocnych pantofli papieÂ¿a.
Â Watykan wyznaczyÂ³ datÃª nastÃªpnego konklawe w najbliÂ¿szym moÂ¿liwym terminie â€“ 14 paÂ¼dziernika - i
wydaÂ³ komunikat dla prasy, chcÂ±c uciszyÃ¦ gÂ³osy krytyki i ostatecznie poÂ³oÂ¿yÃ¦ kres wszelkim spekulacjom:
â€žZanim minÂ± dni Â¿aÂ³oby, szef biura prasowego Stolicy Apostolskiej chciaÂ³by wyraziÃ¦ swÂ± stanowczÂ±
dezaprobatÃª dla wszystkich, ktÃ³rzy w ostatnich dniach szerzyli zdumiewajÂ±ce pogÂ³oski - niesprawdzone,
faÂ³szywe, majÂ±ce niekiedy charakter obraÂ¼liwych insynuacji, groÂ¼nych w szczegÃ³lnoÂ¶ci ze wzglÃªdu na
reperkusje, jakie mogÂ± wywoÂ³aÃ¦ w krajach, ktÃ³rych mieszkaÃ±cy nie przywykli do tak niedbaÂ³ego stylu
wyraÂ¿ania myÂ¶li i poglÂ±dÃ³wâ€•.
Â W ten sposÃ³b ukrÃªcono Â³eb sprawie â€žzabÃ³jstwaâ€• Jana PawÂ³a I. Ani wtedy, ani nigdy potem opinii
publicznej nie przedstawiono Â¶wiadectwa zgonu ani wyniku sekcji zwÂ³ok.
Â Z papieskich apartamentÃ³w, ze wszystkich dziewiÃªtnastu pomieszczeÃ±, usuniÃªto wszelkie oznaki, ktÃ³re
mogÂ³yby wskazywaÃ¦, Â¿e Jan PaweÂ³ I kiedykolwiek tam zamieszkiwaÂ³ i panowaÂ³ jako najwyÂ¿szy zwierzchnik
KoÂ¶cioÂ³a rzymskiego. Kolegium Kardynalskie popeÂ³niÂ³o bÂ³Â±d, wybierajÂ±c go na papieÂ¿a - bÂ³Â±d, jakiego
wiÃªcej nie popeÂ³ni. Podczas nastÃªpnego konklawe uczyniono wszystko, co w ludzkiej mocy, by nowy papieÂ¿ nie
przeszkadzaÂ³ SpÃ³Â³ce Watykan w prowadzeniu interesÃ³w w starym stylu. Czas byÂ³ najwyÂ¿szy, by na Piotrowym
tronie zasiadÂ³ Karol WojtyÂ³a z Polski, ktÃ³ry przyjÂ±Â³ imiÃª Jana PawÂ³a II.
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