İSTANBUL APOSTOLİK TEMSİLCİLİĞİNE GETİRİLEN
MONSENYÖR MASSMILIANO PALINURO,
DÜNİTALYA’DAKİ ARIANO IRPINO KATEDRALİNDE
EPİSKOPOSLUK GÖREVİ İÇİN TAKDİS EDİLDİ.

İstanbul Apostolik Temsilcisi ve Bizans Riti Eksarhlığı görevine getirilen Don Massimiliano
Palinuro, memleketi Ariano Irpino’da Meryem Ana’nın Lekesiz Douşu Görkemli Bayramında
episkoposluk görevi için takdis edildi. Ayini Kardinal Leonard Sandri yönetti. 25 Episkoposun
katıldığı ayinde, Anadolu Apostolik Temsilcisi Mons. Paolo Bizzeti, İstanbul
Patrikhanesi’nden Rum Ortodoks Metropoliti Kyrillos, Doğu Kiliselerinden Rahipler ve
Anglikan kilisesindenn Muhterem Peder James’in yanı sıra episkoposluk bölgesinden rahipler
ve din adamları, sivil ve askeri erkân da ayinde hazır bulundu.
Monsenyör Palinuro, ayinde, kendi ifadesi ile ‘geri dönüşü olmayan bir görev’ diye
tanımladığı Tanrı’ya adanmış yaşamını Tanrı’ya tamamen teslim etmenin bir ifadesi olarak yere
kapandı.
Monsenyör Palinuro, verdiği röportajda, episkopos olarak atandığını öğrendikten sonra,
görevin büyüklüğü karşısında korkuya kapıldığını, ancak bu insani düşüncelerden sıyrılıp bir
çocuğun yüreği ile Rab’bin çağrısına cevap verdiğini söyledi. Mons. Palinuro, “Sadece bir
çocuğun yüreğinde bulunabilecek iç özgürlüğüyle Rab’bi izlemeye başladım. Benim
güçsüzlüğüme rağmen, Rab bana güveniyor, ben de onu hayal kırıklığına uğratmak
istemiyorum. Papa Franciskus benim kutsal kilisede Episkopos olmamı istedi, o kararlarında
yanılmazdır. Güven duymamı sağladığı ve bana güven duyduğu için Rab’bi yüceltiyorum”
dedi.
Yeni episkoposun ailesi, erkek kardeşi ve kız kardeşleri, samimi şükran ifade eden sözleri
karşısında gözyaşlarına boğuldular: “Geri dönüşü olmayan bir görevde beni kaybetmeyi kabul
ettiniz.”
Episkopos Sergio Melillo, yoğun duygular içinde yaptığı konuşmasında “Bugün kilisemiz,
geleceğimizin büyük sevinç anlarından birini yaşıyor ve Aziz II. Jean Paul’un dediği gibi, iki
akciğerle nefes alıyor.” Ardından Papa Franciskus’un Kıbrıs’taki sözlerine atıfta bulundu:

“Bizler aynı apostolik coşkudan geliyoruz ve bizi bağlayan tek bir yol var: İncil. Bizler aynı
yolda, daha büyük kardeşliği ve tam bir birliği arama yolunda ilerliyoruz.”
Melillo sözlerine şöyle devam etti: “Ariano – Lacedonia Kilisesindeki bu sevinç; Aziz
Yuhanna, Aziz Yuhanna Krisostomos, azizler ve Don Andrea Santoro ile Monsenyör Padovese
gibi şehitlerin toprağı Türkiye’de “fidei donum”un cömert evladı, rahip Don Massimiliano’nun
episkoposluk töreni için bir dua haline gelsin.”
Melillo, daha sonra yeni Episkopos’a hitaben “Sevgili Don Massimiliano, bugün yaşamın
değişiyor: seni imana doğurmuş olan Kilisenden ayrılarak; Doğu ile Batı arasında İncil’i bize
ulaştıran köprü, diyalog ve göçün şehri olan Türkiye’deki İstanbul’un kozmopolit Apostolik
Temsilciliğinde, çoban olarak görevine başlıyorsun. Episkoposluk asla bir işaret değildir, o haç
ile işaretlenmiştir. Episkoposluk görevi, içinde taşıdığı yüce gizemiyle insanı ürperten bir
görevdir. Episkopos, iyi çobanın özelliklerini taşımaya ve hayatını verdiği rahiplikte bunu
kendi yüreğinde korumaya çağrılmıştır. O kendisi için değil, koyunları için; özellikle de daha
zayıf ve tehlikedeki koyunları için yaşamını verecek denli mücadele eder. Papa Franciskus’un
dediği gibi, hizmet olmazsa, gerçek bir episkoposluktan söz edilemez. Yönetmekten çok hizmet
etmek, episkoposun sorumluluğudur. İmana doğmuş olduğunuz Ariano şehri ve episkoposluğu,
mahalli kilise rahibi olduğunuz San Nicola Baronia cemaati, aileniz, dostlarınız, kardeşleriniz,
İzmir’de ve Tranzon’da ektiğiniz iyi tohumlar… hatırlanacak, söylenecek pek çok şey var.
Episkoposluk Bölgesinin koruyucu azizleri Ottone, Demreli Aziz Nicola ve Kutsal Bakire
Lekesiz Meryem Ana’nın koruyuculuğuna sizi emanet ederek bu yeni “Çıkış”ta sizinle yoldaş
oluyoruz. İyi yolculuklar sevgili kardeşim.”
Ayin’de şef Alessandro Ciasullo’nun yönettiği Madonna di Fatima çok sesli korosu ilahileri
seslendirdi.
Monsenyör Massimiliano Palinuro Ariano Irpino’da doğdu. 16 yaşındayken Benevento
Başepiskoposluğu Gençlik Semineri’nde eğitim kursuna başladı. 10 Haziran’da 47 yaşında
Güney İtalya Teoloji Fakültesinde Kutsal Kitap Teolojisi doktorasını aldı. Kendisi, Yeni Ahit
Yunan Filolojisi Doçentidir. 2001-2011 arasında Güney İtalya’da Papalık Teoloji Fakültesinde
kutsal yazılar dalında profesörlük yaptı. 1999’da Madonna di Fatima mahalli kilisesi rahipliği
görevini üstlendi. 2000-2011 arasında Santissima Annunzziata a san Nicola Baronia’da
başrahip olarak görev aldı. 2011 yılında Episkopos Giovanni D’Alise tarafından 2018 yılına
kadar İzmir Başepiskoposluğunda rektör olarak bulunacağı Türkiye’de çalışması için çağrı aldı.
Ardından Anadolu Apostolik Temsilciliği’nde rahip olarak çalışmaya devam etti. 2019 yılında
Türkiye Episkoposlar Konferansı Başkanı Merhum Episkopos Ruben Tierrablanca’nın isteği
ile Türkçe’deki İnciller ve Havarilerin İşleri kitaplarının revizyonunu üstlendi.
14 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00’de Papa Franciskus, Covid nedeniyle hayatını kaybeden
Merhum Episkopos Ruben Tierrablanca yerine İstanbul Episkoposu ve Apostolik Temsilcisi
ve Türkiye’deki Bizans Riti Eksarhlığı görevine Monsenyör Massimiliano Palinuro’yu
atadığını açıkladı. Dün, 7 Aralık 2021’de Monsenyör Palinuro’nun derin hürmet ve bağlılık
duyduğu Meryem Ana’nın Lekesiz Doğuşu Görkemli Bayramı Arifesinde Episkoposluk Takdis
Ayini yapıldı.

https://www.ottopagine.it/av/attualita/276491/don-massimiliano-palinuro-ordinato-adariano-vescovo-di-instanbul.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=C1wzyi6_JYM
https://fb.watch/9M6ZglSXXM/
https://www.youtube.com/watch?v=HFGAtqOHevo&t=53s

