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Åbent brev fra 108 katolske sognepræster i Tyskland
Efter de økumeniske kirkedage i Berlin i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag 2003 blev den 41årige katolske sognepræst Bernhard Kroll suspenderet fra sit embede af biskop Walter Mixa i
bispedømmet Eichstätt, fordi han - i strid med de regler Vatikanet har fastsat ved en økumenisk
gudstjeneste, hvor også en luthersk præst medvirkede - havde indbudt ikke-katolske kristne til at
deltage i den katolske eukaristi (altergang).
Der var andre gudstjenester under kirkedagene, hvor den åbne nadver blev praktiseret. Een blev ledet
den lutherske Brigitte Enzner-Probst og af den katolske Professor Gotthold Hasenhüttl, en anden blev
fra katolsk side ledet af den katolske præst Werner König.
Sagen, der dengang vakte betydelig opmærksomhed i kirkelige kredse, har nu fået et efterspil, idet ikke
bare lægfolk, men nu også tyske sognepræster er begyndt at røre på sig og lægge pres på deres
biskopper, for at få Vatikanet til at skifte kurs.
Bilagt bringes en oversættelse af et åbent brev, som en lang række tyske sognepræster netop har sendt
til deres biskop og offentliggjort. Brevet var pr. 10. december underskrevet af 108 sognepræster i
bispedømmet Rottenburg-Stuttgart. Brevet har vi fået tilsendt fra den tyske forening af katolikker, der
ønsker reformer, ”Wir sind Kirche” (www.we-are-church.org/de).
For eventuelle yderligere oplysninger kan undertegnede kontaktes.
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