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Den pavelige Nuntius’s svar af
den 22. juni 1995 til
Pastoralrådets formand
Kilde: Kopi, modtaget fra Forretningsudvalget, af det originale brev
fra Nuntius

Oversat af B. Mannov

Kære Hr. Lange,
Jeg har ikke forsømt at lytte omhyggeligt til Deres brev af den 15.
juni, hvori De beretter om frustrationen hos nogle af de troende i
forbindelse med den canoniske procedure ved biskoppelige
udnævnelser.
Jeg forstår fuldtud ønsket om at være blevet dybere involveret i
fremgangsmåden ved udnævnelsen af jeres nye biskop og jeres
forbløffelse over den hemmelighedsfuldhed, som omgiver denne
sag. Jeg vil gerne minde jer om nogle af retningslinjerne for den
canoniske procedure samt om nogle af kendsgerningerne i
forbindelse med biskop Kozons udnævnelse.
27. november 1993 accepterede Den hellige Fader biskop
Martensens afskedsansøgning med formularen "nunc pro tunc", det
vil sige, at de relevante nyheder skulle holdes hemmeligt indtil
meddelelsen om hans efterfølgers udnævnelse. Den apostoliske
Nuntius og de i sagen involverede personer var bundet af den
pavelige hemmelighedsfuldhed, som ifølge sin natur er meget
streng.
Fra min erfaring i mange andre lande kan jeg fortælle, at der
overhovedet ikke eksisterer nogen praksis for på forhånd at
annoncere en episkopal udnævnelse. Jeg selv hørte om en af mine
nære venners udnævnelse til biskop fra avisen "L'Osservatore
Romano".
I nærværende sag informerede jeg biskopperne i Skandinavien
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kun en time før, ligesom jeg på forslag af lokale kompetente
myndigheder opstillede en lille liste over nyhedsbureauer, som
kunne få denne nyhed nogle få minutter i forvejen. Det gør mig
ondt, hvis denne fremgangsmåde har voldt jer ubehagelighed og
utilfredshed.
Den hemmelige procedure, som kan forekomme mærkelig,
viser sig at være til stor fordel for kandidaterne til bispestolen, som
har en uafviselig ret til beskyttelse af deres privatliv og omdømme.
Desuden tillader den hemmelige procedure de personer, der giver
oplysninger om kandidaterne, at være mere fri til at give en
grundig rapport.
Vedrørende spørgsmålet om måden for konsultation, så
henvendte jeg mig til omkring tyve mennesker per kandidat, idet
jeg fulgte instrukserne fra Den hellige Stol: Biskopperne, præster,
nogle ordenssøstre og nogle lægfolk, som måtte antages at være
bekendt med kandidaterne, blev konsulteret.
Jeg håber, at ovennævnte vil være til nogen hjælp til opklaring
af jeres spørgsmål, og jeg beder Dem om at lade dette brev gå
videre til de andre medlemmer af Pastoralrådet.
Deres i Kristus oprigtige,
(signeret)
Ærkebiskop Giovanni Ceirano
Apostolisk Nuntius
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