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1. Pave Frans opretter nyt paveligt råd
Som ærkebiskop i Buenos Aires var kardinal Bergoglio kendt som en lyttende ærkebiskop. At han har tænkt sig at fortsætte med det som pave, blev klart, da Vatikanet den 13. april meddelte, at han havde oprettet et paveligt råd og udpeget
følgende kardinaler som dets medlemmer:
AFRIKA:
Kardinal Laurent Monswengo Pasinya (73 år), ærkebiskop af
Kinshasha (Den demokratiske republik Congo), tidl. præsident for SECAM: Symposiet af bispekonferencer i Afrika og Madagascar (19972003) og co-præsident for Pax Christi Internationalis (2007-2009);
ASIEN:
Kardinal Oswald Gracias (68 år), ærkebiskop af Mumbai (Indien) og
præsident for FABC: Føderationen af asiatiske bispekonferencer;
EUROPA:
Kardinal Reinhard Marx (69), ærkebiskop af München og Freising og
siden 2012 præsident for COMECE: bispekonferencerne i EU;
LATIN AMERIKA:
Kardinal Francisco Javier Errazuriz Ossa (79 år), forh. ærkebiskop af
Santiago de Chile og tidl. præsident for CELAM: De latin amerikanske
bispekonferencers råd (2003-2007);
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NORDAMERIKA:
Kardinal Sean Patrick O’Malley OFM Cap (66 år), ærkebiskop af Boston (USA);
OCEANIEN:
Kardinal George Pell (71 år), ærkebiskop af Sydney (Australien);
DEN ROMERSKE KURIE:
Kardinal Giuseppe Bertello (70 år), pavelig diplomat og præsident for
Vatikanstatens Governorate (styrelse);
KOORDINATOR:
Kardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga SDB (70 år); ærkebiskop
af Tegucigalpa (Honduras);
SEKRETÆR:
Biskop Marcello Semeraro af Albano (Italien).
Med oprettelsen af dette råd følger pave Frans opfordringen fra flere af de kardinaler, der talte under prækonklavet. Af rådets otte kardinaler, der, som det fremgår af listen, kommer fra hele verden, har de syv omfattende pastorale erfaringer,
mens den sidste (Bertolli)er en erfaren pavelig diplomat, så de vil ifølge Vatican
Insider bringe rige og vidt forskellige erfaringer med sig til møderne med paven.
Det er meningen, at dette råd, som er en nyskabelse i kirkens styrelse og udtryk
for en kollegialitet, skal rådgive paven om en reform af kurien.

2. Pave Frans saligkårer 58 spanierne
I 1930’erne var der 55.000 præster, 15.000 munke og 45.000 ordenssøstre i Spanien. Af dem blev 6.832 myrdet eller henrettet under borgerkrigen (4.184 præster,
2.365 munke og 296 nonner). I alt anslår professor Paul Preston fra London
School of Economics, at op imod en million mennesker mistede livet som følge af
Francos oprør (The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain, 2012).
Af de mange myrdede præster har de to tidligere paver saligkåret over 1.000 og
yderligere 2.000 skulle være på vej gennem helgenkåringssystemet. Den 27.
marts godkendte pave Frans så saligkåringen af yderligere 58 personer. (Kilde: The
Tablet 6. april 2013)

Det pinlige ved disse saligkåringer er, at hæderen udelukkende tildeles gejstlige,
der blev myrdet eller henrettet af regeringens støtter - det være på grund af et had
til gejstligheden, forårsaget af dens postulerede eller reelle samarbejde med overklassen, eller fordi de støttede de fascistiske oprørere. Hvorfor er ingen af de præster, Franco-soldaterne dræbte, blevet saligkåret, spørger mange i Spanien. Der
var jo, hvis vi ser bort fra præsterne i Baskerlandet, tale om præster, der havde
taget de fattige landarbejderes parti i kampen mod godsejerne. Så når pave Frans
beder os om ikke at glemme de fattige, hænger det ikke rigtig sammen med denne
hans godkendelse af saligkåringen af yderligere 58 af Francos tilhængere.
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Omvendt forventer mange, at pave Frans vil fremskynde saligkåringen af ærkebiskop Óscar Romero, som i 1980 blev myrdet af den højreorienterede regerings
soldater i El Salvador

- en saligkåring som paverne Johannes Paul II og Benedikt XVI bevidst har trukket i langdrag.

3. De amerikanske ordenssøstre
At intet endnu synes at være ændret, oplevede også de amerikanske ordenssøstre. Mandag den 15. april udsendte præfekten for Troslærekongregationen, ærkebiskop Gerhard Müller, en erklæring om, at pave Frans havde bekræftet behovet for at ”reformere” de amerikanske ordenssøstres liv.
Ordenssøstrene er selvfølgelig enormt skuffede, for de havde håbet og vel også
forventet, at den nye pave ville se med andre øjne på deres arbejde blandt samfundets udstødte. På deres organisations vegne (LCWR: Leadership Conference of
Women Religious) udtaler Søster Maureen Fiedler: ”Jeg tror ikke, at emnet står
højt på pavens dagorden. Det er de ”gamle drenge” i kurien, som ønsker, at alt
skal forblive som det var, der har fået paven til at følge sig i en sag, han kun ved
lidt om.”

Ordenssøstrenes ledelse vil derfor nu prøve at få en audiens hos pave Frans for at
forklare ham sagens sammenhæng. (Kilde: Vatican Insider 17. april 2013)
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4. Pave Frans beskærer de kurieansattes løn
Mens de kardinaler, som sidder som ærkebiskopper rundt om i verden, aflønnes
af deres bispedømmer, er det paven, der lønner kuriekardinalerne. De får hver €
4.000 om måneden, som følgende den italienske skik med 13 månedslønninger
om året bliver til en årsindtægt på € 52.000 (~ 390.000 kr.) Derudover modtager
de fem kardinaler, der sidder i komiteen for Vatikanets bank (IOR - Istituto per le
Opere di Religione), et månedligt tillæg på € 2.100 eller € 25.000 årligt (~ 187.500
kr.)
Pave Frans har nu besluttet at fratage dem dette tillæg og give pengene til velgørende formål. Ligeledes har han bestemt sig for ikke at udbetale den bonus, de
4.000 ansatte i Vatikanet normalt modtager i forbindelse med indsættelsen af en
ny pave. I 2005 var den på € 1.500 til hver (~ 11.250 kr.). Også disse penge skal
gå til velgørende formål. (Kilde: Vatican Insider 19. april 2013)

5. England: lærere på katolske skoler skal leve efter kirkens moralforskrifter
I januar udsendte Bispekonferencen for England og Wales en lille bog med retningslinier for de katolske skoler. Heri gøres ledere og andet overordnet personale
opmærksom på, at de er forpligtet til at leve efter kirkens moralforskrifter. At bo
sammen med en af samme køn eller at indgå i registreret parforhold er uforenelig
med deres ansættelse.
Der er også forbud mod at indgå ægteskab i en ikke-katolsk kirke eller på rådhuset uden kirkelig dispensation og at gifte sig igen efter en skilsmisse. Disse forbud
gælder alle ansatte. Det er også utilstedeligt at offentliggøre eller distribuere materiale i hvilken som helst form, der har et indhold, som strider mod kirkens lære.
Det er dog uklart, hvilke disciplinære midler kirken vil tage i anvendelse over for
ansatte, der ikke respekterer reglerne. I 2007 ville ærkebispedømmet Liverpool
fyre en mandlig lærer, som havde indgået i et registreret parforhold med en anden
mand, men ærkesædets juridiske rådgivere gjorde det opmærksom på, at det ikke
kunne lade sig gøre ifølge lovgivningen. Så umiddelbart forekommer det mest af
alt at være en tom trussel. (Kilde: The Tablet 26. januar 2013)

6. England: katolske parlamentsmedlemmer støtter homoseksuelle
ægteskaber
Ved andenbehandlingen af en ny ægteskabslov i det britiske Underhus i slutningen af januar var der et massiv flertal for at sige ja til homoseksuelle ægteskaber,
idet 400 stemte for, 175 imod. I øjeblikket kan homoseksuelle indgå i et registreret parforhold (civil partnership), men med den nye lov vil der ikke længere være
forskel på ægtefæller af samme og forskelligt køn.
Af de 82 katolske parlamentsmedlemmer stemte 47, hvilket svarer til næsten
60%, ja til loven. Af dem var 32 fra Labour, 12 fra de konservative, to fra liberaldemokraterne og en fra socialdemokraterne. (Kilde: The Tablet 9. februar 2013)
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7. Skal biskopper anmelde en pædofil præst til politiet?
Forleden stødte jeg på en oplysning, som jeg gerne ville have haft, da ”orkanen”
rasede i vort land i 2010. Det drejer sig om en artikel i Civiltà Cattolica i 2002,
skrevet af kardinal Julián Herranz, der dengang var præfekt for det pavelige råd
med henblik på tolkningen af lovtekster. I artiklen kritiserede kardinalen i skarpe
vendinger de amerikanske biskopper for deres beslutning om at ville rapportere
sager om præsters seksuelle misbrug af børn og unge til de civile myndigheder,
for biskopper var hverken moralsk eller juridisk ansvarlige for, hvad deres præster foretog sig. De skulle derfor ikke anmelde sagerne til politiet eller informere
menighederne, når en pædofilidømt præst blev genansat i et nyt sogn. Da artiklerne i bladet er forhåndsgodkendt af Vatikanet, må dette betragtes som den officielle holdning hos kirkens øverste ledelse i 2002, trods alle mulige senere forsøg
på at benægte det. (Kilde: Bob Kaiser, A Church in Search of Itself, 2006, side 74).

8. Opus Dei taber retssag
Som omtalt i vor Infomail nr. 1 (5. januar 2013) har Opus Dei anlagt sag ved Søog Handelsretten i København mod den danske spiludvikler Mark Rees-Andersen,
fordi han havde udviklet et ateistisk kortspil med titlen ”Opus Dei: Existence After Religion”. Organisationen, der har fået sit navn EU-varemærkeregistreret,
krævede spillet trukket tilbage, og en erstatning på 200.000 kroner.
Midt i marts blev sagen afgjort til Riis-Andersens fordel. Han fik rettens ord for, at
hans spil gerne må kaldes Opus Dei. Derved underkendte Sø- og Handelsretten,
at Opus Dei havde copyright på navnet i Danmark, når det drejede sig om ”aviser,
bøger og tidsskrifter”, idet organisationen i følge rettens afgørelse kun kunne gøre
krav på beskyttelse, hvis der var tale om ”religiøs undervisning” og ”organisering
og ledelse af møder.” (Kilde: Kristeligt Dagblad 15. marts 2013)

9. Retssag under opsejling mod pave Benedikt og Vatikanet
Til sidst lidt fra kuriositeternes verden, som I kan grine af. Vatikanet har besluttet, at den afgående pave Benedikt skal benævnes Papa Emeritus eller på engelsk
Pope Emeritus. Det har fået den californiske rapper Mr. Emeritus til at true med
retssag, fordi han mener at have copyright på navnet. ”Jeg er ligeglad, med hvem
han er, jeg vil ikke lade nogen tage mit brand. De kunne bare have googlet det.
Det gjorde jeg,” siger han, som siden 2006 har udsendt musik under navnet Mr.
Emeritus. Før det år skete det under navnet ”Notorious P.O.P.E.” Tja, man kan
nemt komme galt afsted. (Kilde:www.newyorker.com)
Kaare Rübner Jørgensen
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