Vysvetlenie a pastierske slovo k objasneniu
o Matke všetkých národov
Úcta k Panne Márii ako Žene a Matke všetkých národov je dobrá a prínosná, musí však zostať
oddelená od posolstiev a zjavení. Tieto nie sú Kongregáciou pre náuku viery uznané. Toto je
podstata objasnenia, ktoré bolo formulované po dohode s kongregáciou po tom, čo sa nedávno
v Holandsku i v zahraničí objavili rôzne správy o tejto úcte.
Toto objasnenie je výsledkom rozhovorov, ktoré som viedol s Kongregáciou pre náuku viery
v súvislosti so správami a otázkami, ktoré sa nedávno objavili v tlači.
Používanie obrazu a modlitby – vždy vo forme schválenej Kongregáciou pre náuku viery v
roku 2005 – je povolené. Tiež sa môžu konať modlitbové dni k úcte Panny Márie Matky
všetkých národov, avšak bez poukázania na zjavenia a posolstvá, ktoré nie sú uznané.
Musí sa zabrániť tomu, čo možno chápať ako (implicitné) uznanie posolstiev a zjavení, pretože
kongregácia v tejto súvislosti vydala negatívny posudok, ktorý potvrdil aj pápež Pavol VI. Táto
skutočnosť bude pre mnohých novou informáciou. V roku 2002, keď biskup Punt zaujal
stanovisko k pravosti zjavení, bolo známa iba jedna notifikácia z roku 1974. V osemdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia môj predchodca veril, že je možné povoliť túto úctu; nakoniec sa
v roku 1996 biskup Bomers tak aj rozhodol urobiť.
Pre každého, kto sa cíti spojený s úctou k Matke všetkých národov, je dobrou správou v tomto
objasnení schválenom Kongregáciou pre náuku viery to, že úcta k Panne Márii pod týmto
titulom je povolená a sú jej adresované slová uznania.
Pre mnohých veriacich bude bolestné najmä to, že Kongregácia pre náuku viery a pápež Pavol
VI. vyslovili negatívny rozsudok o zjaveniach. Všetkým Vám chcem povedať, že chápem Vaše
sklamanie. Zjavenia a posolstvá inšpirovali mnohých. Dúfam, že Vám bude útechou, že úcta
k Panne Márii pod titulom „Matka všetkých národov“ môže pokračovať tak v amsterdamskej
kaplnke, ako aj na modlitbových dňoch, ktorých som sa ja sám v minulosti viackrát zúčastnil.
Toto je rozsudok Cirkvi, ktorému sa musíme podriadiť v dôvere, že Pán vedie svoju Cirkev a
neopúšťa ju; ale to v žiadnom prípade nesmie mať vplyv na našu vrúcnu lásku k Panne Márii,
Žene a Matke všetkých národov.
Úprimne dúfam, že sa všetci v dobrých i zlých časoch ešte viac posilníme v láske k našej
nebeskej Matke, ktorej nás Pán zveril na kríži: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19, 26), hľa, tu sme,
tvoje deti, pod tvoju ochranu sa utiekame ...
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