
BENEDYKT XVI, PAPIEŻ 

Do Naszego Czcigodnego Brata 

Zenona Grocholewskiego, Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, 

Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej 

 

 

Wielkość Twoich dzieł, Czcigodny Nasz Bracie, i licznych zasług położonych w minionych 

latach dla całego Kościoła i pożytku wiernych, przede wszystkim w dziedzinie prawa 

kanonicznego, usilnie skłania Nas do tego, by z radością przekazać Ci z serca płynące, gorące 

gratulacje z okazji jubileuszu święceń biskupich. 

Wspominając dzień 6 stycznia 1983 roku, w którym otrzymałeś pełnię kapłaństwa z rąk 

Naszego Poprzednika, czcigodnej pamięci Jana Pawła II, pragniemy uczcić to niniejszym 

listem i świętować wraz z Tobą, z Twoją rodziną i współpracownikami. 

Wraz z wieloma osobami, które wysoko cenią obfite owoce Twojej pracy w Rzymie, 

zwłaszcza posługę w Stolicy Apostolskiej, pragniemy przypomnieć z uznaniem Twoje 

dokonania i osiągnięcia. W sposób szczególny wspominamy posługę, którą sprawowałeś ze 

szczególnym oddaniem jako biegły kanonista najpierw w Sygnaturze Apostolskiej, a obecnie 

w Kongregacji Edukacji Katolickiej. Gdy zostałeś mianowany biskupem tytularnym Agropoli, 

a następnie wyniesiony do godności kardynalskiej, wypełniałeś swoją posługę z jeszcze 

większą gorliwością. 

Nie możemy też zapomnieć o Twoim niestrudzonym zaangażowaniu w pracę dydaktyczną i 

bardzo bogatym dorobku naukowym, zwłaszcza w dziedzinie prawa kanonicznego. 

Pozostajesz bardzo ważnym Konsultorem dla Nas, jak też dla urzędów Stolicy Apostolskiej. 

Mając na uwadze obecną szczególną okazję, pragniemy Ci szczerze pogratulować w Panu 

Twego godnego pochwał i pełnego zasług apostolatu biskupiego. 

Przyjmij zatem, Czcigodny Nasz Bracie, z Naszych rąk ten list oraz braterskie wyrazy 

serdecznej życzliwości. Modlimy się też o to, aby dzień Twojego jubileuszu biskupiego był dla 

Ciebie jak najbardziej promienny i dodał w pełni zasłużonej satysfakcji z Twoich 

dotychczasowych dokonań. Niech to Nasze życzenie i Nasze gratulacje będą dla Ciebie 

zachętą do podejmowania nowych inicjatyw w dziedzinie wychowania katolickiego, a 

Jasnogórska Dziewica Maryja niech Ci pomaga i z nieba łaskawie potwierdzi Nasze 

Apostolskie Błogosławieństwo. 

Dan w Pałacu Apostolskim, w dniu 10 grudnia 2007 roku, w trzecim roku Naszego 

Pontyfikatu 

 


