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Katolsk præst vil ud af cølibat
Efter mange overvejelser forlader David Vincent Nielsen
stillingen som præst for at blive gift
Den katolske pastor David Vincent Nielsen har ansøgt om at blive løst fra sin præstevielse
med henblik på at gifte sig med en kvinde, han lærte at kende i sin tidlige ungdom.
David Vincent Nielsen forlod oprindelig en tilværelse med hjem, kæreste og en karriere
som ingeniør efter en dyb åndelig oplevelse under en rejse i Spanien. I 2000 blev han
ordineret som katolsk præst i Danmark efter studier i Rom, og han har igennem de
seneste fem år arbejdet som præst, blandt andet ved den katolske domkirke, Skt. Ansgars
Kirke i København. Han har også i en periode været karmelittermunk i Sverige.
Pastor David Vincent Nielsen har ikke selv ønsket at udtale sig om sagen på grund af
dens udpræget følsomme karakter.- Igennem de seneste 50 år har der været omkring 20
fortilfælde, hvor katolske præster i Danmark er blevet løst fra deres præstevielse.
En meget hyppig grund er, at præsterne ønsker at gifte sig. Og i særlige tilfælde kan de
endda vende tilbage til præstegerningen, siger generalvikar Lars Messerschmidt, der er
den katolske biskops stedfortræder i Danmark. Han henviser endvidere til en sag fra
1970'erne, hvor en præst først blev løst fra præstevielsen og senere kom tilbage til
arbejdet som præst: - Da præstens kone efter en længere årrække døde, fik han lov til at
genindtræde som katolsk præst.
Kravet om cølibat er ikke et dogme i den katolske kirke og kan derfor teoretisk frafaldes.
Spørgsmålet om præsters cølibat bliver fra tid til anden sat under debat, blandt andet på
konciler, som er det højeste kirkelige niveau, men hver gang er man kommet til den
konklusion, at cølibat skal opretholdes, siger generalvikar Lars Messerschmidt, I Danmark
er der for øjeblikket omkring 80 katolske præster, der lever i cølibat.
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