A Nagyszombati Főegyházmegye „sede vacante” apostoli kormányzójának
pásztorlevele az évközi idő 23. vasárnapjára
Főtisztelendő Paptestvérek, tisztelendő szerzetes Testvérek és Nővérek, kedves Hívek!
A mai vasárnap evangéliumában Jézus szájából egy rövid, de nagyon fontos mondat
visszhangzik: "Effata." Ami lefordítva azt jelenti: "Nyílj meg!". A süket-néma számára ez a
mondat jelentette Isten szeretetének érintését, amely révén meggyógyult. Mindannyiunk
számára Krisztus e mondata "Nyílj meg!" meghívást jelent. A hithez való meghívás, Krisztus
követése minden körülmények között. Biztonságot jelent, hogy Ő mindig velünk van.
Egyénenként külön-külön mindegyikünk érzi, hogy szüksége van az élet próbatételei
során Isten segítségére. Akár egészségügyi problémákkal küszködünk, egzisztenciális
problémákkal a munkahelyen, a megélhetéssel az anyagi eszközök hiánya miatt, vagy a
bizonytalansággal, melyek a megromlott társadalmi kapcsolatokból adódnak. Az elmúlt
hetekben sajnos ezekhez a nehézségekhez hozzáadódtak a hívek közötti nézetkülönbségek is,
melyek a helyi Egyházunk, a Nagyszombati Érsekség életét és vezetését érintik.
Kedves Hívek,
e mindannyiunk számára egészen új és fájdalmas helyzetben, alázatos szívvel
fogadtam el a Szentatyától az apostoli kormányzóvá való kinevezést a Nagyszombati
Érsekségben fennálló széküresedés („sede vacante”) idejére. A főpásztori szolgálatot ebben a
nagy múltú Egyházmegyében most még az is nehezíti, hogy sok olyan nyilatkozat látott és lát
napvilágot, amelyek kétségbe próbálják vonni Krisztus titokzatos Teste legfőbb Elöljárójának
döntését. Már a hittanórákon, mint iskolások tanultuk a katekizmusból, hogy a pápa Krisztus
földi helytartója, az Egyház látható Feje. Ezért – mint legfőbb tekintély – döntéseivel az
Egyház láthatatlan fejének, csak az Úr Jézusnak tartozik felelősséggel. Ebből nyilvánvaló,
hogy a pápa senkinek sem köteles megindokolni a döntéseit, mivel az Egyházban ő a legfőbb
törvényhozó. Ebben segítik őt a különböző irányító testületek (kongregációk), melyek az
Apostoli Szentszék részét képezik. Ezért az engedelmesség és bizalom jegyében fogadjuk el
XVI. Benedek pápa döntését főegyházmegyénk lelkipásztori kormányzását illetően.
Hiszek abban, hogy az imádság és a bűnbánat által újra kialakíthatjuk
egyházmegyénkben az egységet. Továbbra is számítok lelki támogatástokra és ezért az isteni
Gondviselésre bízom szolgálatomat. Róbert kiérdemesült érsek úrnak és munkatársainak
szívből köszönöm eddigi tevékenységüket. A Jóisten áldását kérem további lelkipásztori
szolgálatukra.
Az egyházmegye vezetésének szolgálatát püspöki jelmondatom értelmében – „Corde
videre” vagyis „Szívvel látni” – kívánom végezni, azaz Krisztus szeretetének és
igazságosságának szellemében. Főegyházmegyénk irányítását illetően minden egyházi
előírást be akarok tartani és tartatni, és erre kérlek titeket is. Ezt a feladatomat csakis a helyi
Egyház közösségében, a Paptestvérek készséges és hatékony segítségével, a szerzetesek és a
krisztushívő laikus hívek imáinak és bűnbánati cselekedeteinek erejével fogom tudni ellátni.
Ugyanígy számítok az Érseki Hivatalban dolgozó közeli munkatársaim nagylelkű és
fáradhatatlan segítségére, az egyházi iskolák pedagógusaira, az egyházmegye területén
működő szociális intézményekre, valamint a hitoktatók áldozatos és szakmai támogatására is.

Külön kérem a beteg, szenvedő és idős testvéreim segítségét, hiszen az ő imádságaik és
áldozataik az Egyház értékes kincsét alkotják.
Drága testvéreim,
az apostoli kormányzó szolgálatát abban a tudatban fogadtam el, hogy nemsokára
elkezdődik a Hit éve, amely mindnyájunk számára lehetőséget nyújt lelki életünk
gazdagítására. Mindnyájatokat – papokat, szerzeteseket és laikusokat – felkérlek arra, hogy
segítsetek nekem egy egységes egyházmegyei közösség kialakításában.
Nagyszombati
főegyházmegyénket!
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+ János püspök, apostoli kormányzó „sede vacante”

