
A szentszéki követség székháza nem csupán a diplomáciai képviseleteknek a nemzet
közi jogban biztosított mentességeket élvezi (amennyiben tudniillik a pápai követ
küldetése az államhoz is szöl), hanem az egyházsaját jogrendjében is különleges helyzet
illeti meg. Nevezetesen: az épület ki van véve a helyi ordinárius kormányzati hatalma alól,
vagyis bízonyosérteleroben egyházjogilag területen kívüli. Ez a kivételes helyzet azonban
nem vonatkozik a házasságkötésekre. Vagyis a helyi ordinárius jogköre e tekintetben a
képviselet épületére is kiterjed. A többi ügyekben viszont a képviselet székhelyén a pápai
követ a helyi ordinárius jogkörét gyakorolja. A követség székházában lévő kápolnában
végzett liturgikus szertartások során azonban az adott vidéken érvényes szabályok szerint
kell eljárni (vö. Sollicitudo Omnium Bcciesiarum art. 12,2).

A pápai követ személyét megillető jog, hogy küldetési területe minden templomában
végezhet liturgikus szertartásokat, főpapi jelvényekkel is, s ehhez nincs szüksége a helyi
főpásztor engedélyére. Mégis az ilyen cselekmények előtt lehetőlegértesítenie kell a helyi
ordináriust. A hatályos Egyházi Törvénykönyv ugyan nem tesz említést róluk, de más
forrásokból, illetve különleges rendelkezésekbőladódnak a pápai követeket illető egyéb
felhatalmazások vagytiszteletbeli előjogokis. Ilyen például az a tény, hogy a pápai követ az
összes püspökök és érsekek előtt tiszteletbeli elsőbbséget élvez, de nem előzi meg
rangsorban sem a bíborosokat, sem a keleti pátriárkákat.

ÖsszefoglaIásképpen elmondható, hogy a pápa követe az egyház eleven egységének
szükséges szolgálatát végzi. Személyén keresztül a pápa kerül közvetlenebb kapcsolatba
egy adott ország katolikusaival. De a pápai követ nemcsak feléjük képviseli a pápát, hanem
a pápát, a Szentszéket, s ezáltal az egyetemes egyházat, benne az illető vidék katolikusait,
az üdvösség szolgálatával összefüggő problémáikat is képviseli a földi ország felelőseifelé.

KÁNTOR ZSOLT

"Sötétben bontunk szárnyakat"

A Beszédet is leveszed, mint egy könnyű kendőt,

velem boldog beszédtőlmegszabadult sZád.
Az alkonyati nád kék s a szél hálószerű.

Megfogod csuklórnat és elsirod magad,
Minden érintéstől szabadulni akarsz.
Kicsit föloldod belső sötétemet.
Mintha fekete lenne a fú. Hajadba keveredik.
Elsüllyedünk a májusi tájban, mínt'a bűnben.

Tiéd a platánok gordonka-hangja éjjel.
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