Всечесні брати у Священстві!
Дорогі Богопосвячені Особи!
Возлюблені у Христі Брати і Сестри!
13 листопада 2015 року Папа Франциск призначив нового Апостольського
Нунція в Україні. Ним є Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, який протягом
останніх чотирьох років був представником Святішого Отця в Білорусії, а
раніше служив у ватиканській Конгрегації Східних Церков.
З цього приводу варто пригадати про те, яку місію покладено на
Апостольського Нунція.
Будучи папським дипломатом, тобто особою, яка репрезентує Святішого
Отця в країні, яка має налагоджені дипломатичні відносини з Апостольською
Столицею, він турбується про духовні справи: поточні питання, пов’язані з
Церквою, людські права, проблеми морального характеру, універсальні
цінності. Його основним завданням є сприяти розвитку і реалізації
Євангельського Післання, стоячи одночасно на варті інтересів не лише
Церкви, але і держави, до якої є акредитованим. Апостольський Нунцій,
піклуючись про розвиток людських і релігійних цінностей, служить усім
жителям даної країни. Таким способом церковна дипломатія оперує більше
моральними, ніж матеріальними засобами.
Дякуючи Папі Франциску за призначення нам нового Нунція, бажаємо
Архієпископу Клаудіо Ґуджеротті Божого благословення, опіки Матері
Христа і підтримки покровителя України Святого Архангела Михаїла, а також
усіх Святих і Блаженних нашої Церкви.
Просимо усіх Вас про молитву в намірі Архієпископа Клаудіо Ґуджеротті,
щоб час служіння Його Високопреосвященства в нашій Церкві і Державі був
щедрий на євангельські плоди доброти.
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Czcigodni Bracia w Kapłaństwie!
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!
Dnia 13 listopada 2015 r., papież Franciszek mianował nowego Nuncjusza
Apostolskiego w Ukrainie. Został nim Arcybiskup Claudio Gugerotti, który przez
ostatnie cztery lata był przedstawicielem Ojca Świętego w Białorusi, a wcześniej
pracował w watykańskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich.
Warto przy tej okazji przypomnieć, jaką rolę ma do spełnienia Nuncjusz
Apostolski?
Jako dyplomata papieski, czyli reprezentujący Ojca Świętego w kraju, który
nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, troszczy się o sprawy
duchowe, do których należą: bieżące sprawy dotyczące Kościoła, prawa ludzkie,
problemy moralne, wartości uniwersalne. Jego zasadniczym zadaniem jest
przyczyniać się do rozszerzania i realizowania orędzia ewangelicznego, chroniąc
równocześnie interesy nie tylko Kościoła, ale także państwa, przy którym jest
akredytowany. Troszcząc się bowiem o rozwój wartości ludzkich i religijnych, służy
on wszystkim obywatelom danego kraju. W ten sposób dyplomacja kościelna
posługuje się bardziej środkami moralnymi, niż materialnymi.
Dziękując papieżowi Franciszkowi za tę nominację, życzymy jednocześnie
Arcybiskupowi Claudio Gugerotti, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i
wsparcia płynącego od patrona Ukrainy św. Michała Archanioła oraz świętych i
błogosławionych naszego Kościoła.
Prosimy Was wszystkich o modlitwę w intencji Księdza Arcybiskupa Claudio
Gugerotti, aby czas posługi w naszym Kościele i Państwie, zaowocował
ewangelicznym dobrem.
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