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Pressemeddelelse
"Et gammelt romersk ord siger, at den, der træder ind i et konklave som pave,
går ud af det som kardinal. Kardinal Ratzingers meget hurtige valg
dementerer dette ordsprog, for det lyste ud af den tale, hvormed han
som formand for troskongregationen åbnede konklavet, at han med stor
styrke gik ind for en fortsættelse af den afdøde paves konservative og
autoritære linje, der kort kan beskrives således: Vejen frem for kirken er vejen
tilbage til et samfund, der bygger på overvældende autoritet og forkastelse af
tilliden til det myndige menneske.
At valget blev så hurtigt overstået viser kun, at kirken efter den afdøde paves
rekordagtig lange regeringstid nu er havnet i en situation, hvor der i realiteten
ikke var noget valg for kardinalerne, når det gjaldt en ny pave. Blandt de
blinde er den enøjede konge, og Ratzinger har i sandhed vist sig at være
enøjet i de mange, mange år han har været den afdøde paves højre hånd.
Men kirkens historie er fuld af mirakler og Helligåndens veje er uransagelige.
Så vi er mange, mange katolikker, der ikke opgiver håbet - i dette tilfælde
håbet om det mirakel, der kan give den nye pave synet tilbage på det blinde
øje, så han kan blive en seende leder af den katolske kirke. Det har vi hårdt
brug for",
udtaler Bestyrelsen for den katolske forening "Vi er også Kirken",
samlet på sit møde den 19. april 2005.

Henvendelse vedrørende denne udtalelse kan rettes til
foreningens formand Kristine Fog-Morrissette,
telefon 4593 4711, mobil 2242 2711.
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