
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 

Prot. N. 154/81-06419 

Citts del Vaticano, Palazzo del Sant'Uffizio, 

26 maggio 1998 

 

A Sua Eccellenza monsignor Gilbert Aubry,  

vescovo di Saint-Denis de la Réunion  

 

Eccellenza, con la lettera del 1° gennaio 1998 voi sottoponete a questo 

dicastero diverse questioni concernenti la posizione della Santa Sede e del 

vescovo di Mostar, in riferimento alle cosiddette «apparizioni» di Medjugorje, 

ai pellegrinaggi privati o alla cura pastoraledei fedeli che si recano in quel 

luogo. Al riguardo, considerando impossibile rispondere a ciascuna delle 

domande fatte da vostra Eccellenza, tengo anzitutto a precisare che non e 

norma della Santa Sede assumere, in prima istanza, una posizione propria 

diretta su supposti fenomeni soprannaturali. Questo dicastero, percio che 

concerne la credibilita delle «apparizioni» in questione, si attiene 

semplicemente a cio che e stato stabilito dai vescovi della ex-Jugoslavia nella 

Dichiarazione di Zara del 10 aprile 1991: «Sulla base delle indagini finora 

condotto, non č possibile affermare che si tratti di apparizioni o di rivelazioni 

soprannaturali». Dopo la divisione della Jugoslavia in diverse nazioni 

indipendenti, spetterebbe ora ai membri della Conferenza episcopale della 

Bosnia-Erzegovina riprendere eventualmente in esame la questione ed 

emettere, se il caso lo richiede, nuove dichiarazioni. Quello che monsignor 

Perid ha affermato in una lettera al segretario generale di Famille Chrétienne, 

cioe che «la mia convinzione e posizione non e solo "non consta della 

soprannaturalita ", ma ugualmente quella di "consta della non soprannaturalita 

delle apparizioni o rivelazioni di Medjugorje"», deve essere considerata 

espressione di una convinzione personale del vescovo di Mostar il quale, in 

quanto ordinario del luogo, ha tutti i diritti di esprimere cio che e e rimane un 

suo parere personale. Infine, per quanto concerne i pellegrinaggi a Medjugorje 



che si svolgono in maniera privata, questa Congregazione ritiene che sono 

permessi, a condizione che non siano considerati come una autenticazione 

degli avvenimenti in corso e che richiedono ancora un esame da parte della 

Chiesa.  

 

Monsignor Tarcisio Bertone  

(segretario della Congregazione per la dottrina della fede)  

 

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 

Prot. N. 154/81-06419 

Citta del Vaticano, Palazzo del Sant'Uffizio, 

26 V 1998 

 

Do Jego Ekscelencji Mons. Gilbert Aubry,  

Biskupa Diecezji Saint-Denis de la Réunion  

 

Ekscelencjo, w liście z dnia 1 stycznia 1998 roku stawia Ekscelencja różne 

pytania naszej dykasterii dotyczące stanowiska Stolicy Apostolskiej oraz biskupa 

Mostaru wobec tak zwanych „objawieo” w Medziugorju, a także odnośnie do 

prywatnych pielgrzymek oraz opieki duszpasterskiej dla wiernych udających się 

w tamto miejsce. Ponieważ uważam za niemożliwe podanie odpowiedzi na 

każde z tych pytao, pragnę przede wszystkim podkreślid, że nie jest normą 

Stolicy Apostolskiej, aby zajmowała ona bezpośrednio, w pierwszej instancji, 

własne stanowisko wobec przypuszczalnych zjawisk nadprzyrodzonych. Jeśli zaś 

chodzi o wiarygodnośd „objawieo” o których mówimy, nasza dykasteria 

odwołuje się do tego co zawarte jest w Deklaracji z Zadaru (10 IV 1991), 

wydanej przez biskupów byłej Jugosławii: „Na podstawie badao dotychczas 

przeprowadzonych, nie da się stwierdzid że mamy do czynienia z objawieniami 

o charakterze nadprzyrodzonym.” Od czasu kiedy nastąpił podział Jugosławii na 



różne niepodległe paostwa, byłoby obowiązkiem Konferencji Episkopatu Bośni i 

Hercegowiny zająd się ewentualnie powyższym zagadnieniem oraz wydad nowe 

oświadczenia, o ile sytuacja tego wymaga. Co się zaś tyczy wypowiedzi biskupa 

Perida udzielonej dla Famille Chrétienne, a mianowicie: „W moim przekonaniu 

nie tylko non constat de supernaturalitate, ale także constat de non 

supernaturalitate”, należy ją uznad za wyrażenie osobistego przekonania 

biskupa Mostaru, który będąc Ordynariuszem miejsca ma pełne prawo do 

określenia swojego stanowiska, które pozostaje jego osobistym stanowiskiem. 

W koocu, odnośnie do pielgrzymek do Medziugorja, które odbywają się w 

formie prywatnej, ta Kongregacja pozwala na nie, pod warunkiem, że nie są 

one uważane za potwierdzenie ciągle trwających wydarzeo, które wymagają 

jeszcze badao ze strony Kościoła.  

 

Mons. Tarcisio Bertone  

Sekretarz Kongregacji Doktryny Wiary  

 



 


