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1. Nye tekster i dokumentation
Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside www.veok.dk.
•
•
•
•

Leonardo Boff, Desert: Reality and Metaphor, 2012
(modtaget fra Finn Lynge).
Lisbeth Rütz’ omtale af vor bog ”Der var engang et koncil”,
Katolsk Orientering 11, 30. august 2013.
Association for the Rights of Catholics in the Church:
A Proposed Constitution for the Catholic Church (1998).
Catholic Reformers’ Letter til Pope Francis September 26, 2013,
som VEOK har medunderskrevet.

•
Gå ind på vor hjemmeside www.veok.dk . Klik på menupunktet ”Dokumentation” i kolonnen øverst til venstre, så kommer I ind til teksterne.

Infomail Template - Kopi

side 1

af 6

VI ER OGSÅ KIRKEN- en forening af katolikker

www.veok.dk

2. Australien: Præst ekskommunikeret af pave Frans

Fr Greg Reynolds er den første præst, der er blevet ekskommunikeret
siden paveskiftet i april. I et brev fra ærkebiskoppen af Melbourne Denis
Hart hedder det:
”Pave Frans har truffet sin beslutning om at udelukke Fr Reynolds fra
den gejstlige stand og at erklære ham automatisk ekskommunikeret,
fordi hans offentlige udtalelser om kvindelig ordination er i modstrid
med kirkens lære, og fordi han fortsætter med offentlig fejring af eukaristien efter at være blevet frataget retten til offentligt at fungere som
præst.”
Altså: giver en katolsk præst offentligt udtryk for ønsket om kvindelige
præster, fører det til en automatisk ekskommunikation. I hvert fald ifølge ærkebiskop Hart. Så ved vi det.
Men der synes nu også at være andre elementer i sagen. Fr. Reynold er
en stærk tilhænger af ægteskab mellem to af samme køn og har ved flere lejligheder ledet en form for ceremoni ved indgåelsen af disse. Og da
ærkebiskop Hart fratog ham retten til at fungere som sognepræst, fortsatte han med at holde messe for de af ham oprettede græsrodsgrupper
af kvinder og homoseksuelle. Selv udtaler Fr. Reynolds: ”Jeg er meget
overrasket over, at den beslutning er kommet under pave Frans’ ledelse
af kirken. Den synes at være så modstridende med alt, hvad han selv ellers har sagt og gjort.” (Catholic Herald 27. september 2013).
3. Irland: Fr Flannery trækker sig
Fr Tony Flannery OssR er en af de tre stiftere af Association of Catholic
Priests (ACP) i Irland. Sidste år blev han suspenderet som præst og fik
skriveforbud. Samtidig blev han truet med ekskommunikation. Nu har
han meddelt, at han trækker sig fra ACP’s ledelse, og at han i de næste
seks måneder vil overveje sin situation. ”Hvad mening giver det at være
Infomail Template - Kopi

side 2

af 6

VI ER OGSÅ KIRKEN- en forening af katolikker

www.veok.dk

præst, hvis man ikke har lov til at fungere som præst,” siger han. (The
Tablet 14. september 2013)

Føler han sig tvunget til at forlade præstestanden, er det endnu et eksempel på, hvor hårdt og umenneskeligt vor kirkes ledere kan behandle
deres ansatte. Men det må være en utrolig svær beslutning at træffe efter at have været præst i næsten 40 år. Hans udtalelse til sidst viser,
hvor meget kirkens har ændret sig siden koncilet. Inden det var en
præsts vigtigste opgave at celebrere messe, hvilket alle præster var forpligtet til at gøre på alle årets dage undtagen langfredag og påskelørdag.
Nu er det de pastorale opgaver, der lægges vægt på. Derfor er det forkert
og uhensigtsmæssigt, at man stadig har et hav af præster siddende i
administrative stillinger. Deres opgaver kunne lægfolk lige så godt udføre.
4. Storbritannien: Antallet af katolikker stabilt
I Storbritannien har man stadig folketællinger hvert tiende år. Og ved
dem skal man angive sit religiøse tilhørsforhold. Resultatet af den sidste
folketælling, der fandt sted 2011, viser, at antallet af katolikker ligger
forholdsvis stabilt. 9 % angav nemlig, at de betragtede sig som katolikker, mod 10 % for 30 år siden. Men tallet snyder lidt, for stabiliteten
skyldes udelukkende indvandring fra katolske lande (især Polen). Ser
man på etniske briter, er tendensen den samme som hos anglikanerne,
hvis antal er faldet fra 50 % til 40 % af befolkningen. Men det er procenter, der ikke siger noget om reelle antal. Og at procenten må være mindre i dag end for 30 år siden, er klart, når antallet af mennesker med en
anden religion end den kristne i disse 30 år er steget til det tredobbelte.
(The Tablet 14. september 2013)
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5. Norge: Stigende antal katolikker
I vort nordiske broderland ser situationen rigtig god ud, for antallet af
katolikker er inden for de sidste otte år vokset fra 42.000 til 110.000.
Da en ud af fem regelmæssigt går til messe, må kirken købe eller låne
kirkebygninger af den lutherske kirke. Der er dog alt for få præster,
men det problem vil snart blive løst ved import af præster fra Polen, siger biskop Eidsvig i Oslo. Næsten 90 % af katolikkerne i Norge er immigranter eller flygtninge. (The Tablet 17. august 2013).
Ja, tiderne har sandelig ændret sig. Da jeg var ung, var Danmark det
førende katolske land i Norden, med Sverige som en lillebror og Norge
som en ganske lille efternøler. Nu er det os, der er den lille. Jeg har med
www.catholic-hierarchy.com som kilde set lidt på udviklingen i de sidste
60 år. Første kolonne i tabellerne nedenfor er antallet af katolikker, anden kolonne antallet af præster (både verdens- og ordenspræster) og
tredie kolonne antallet af søstre. Når årstallene for Norges vedkommende kan se lidt underlige ud, skyldes det, at hjemmesidens tal fra de tre
norske bispedømmer ikke stammer fra det samme år.
Norge
1949/1950 4.306
1970/1980 9.472
2004/2006 56.308
Sverige
1949
1969
2010
Danmark
1950
1969
2006

69
74
70

14.272 45
49.471 80
141.306 156

510 (minimum, tal mangler for Trondheim)
442
173

135
205
182

23.000 173 753
25.897 133 682
36.634 82 205

Tallene er som det ses ikke helt up-to-date. I dag vil jeg anse antallet af
katolikker for at være omkring 110.00 i Norge, 150-160.000 i Sverige og
42-45.000 i Danmark. At Danmark så markant skiller sig ud fra denne
nordiske tendens, må tilskrives den restriktive danske fremmedpolitik,
der er blevet ført siden regeringsskiftet i 2001, ja faktisk helt tilbage til
1980’erne. Bemærk også den katastrofale nedgang i antallet af ordenssøstre i alle tre lande.
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6. Polen: Flere præstestuderende
Ved semestrets begyndelse her i efteråret påbegyndte 800 unge mænd
en præsteuddannelse. Det er 100 flere end for to år siden. Man taler om
en pave Frans-effekt. (The Tablet 28. september 2013)
7. Polen: Kirken siger nej til seksualundervisning
I et hyrdebrev, oplæst i alle kirker, har de polske biskopper skarpt fordømt de nye regler for seksualundervisning i skolerne og opfordret forældre til at protestere imod dem. ”Vor uddannelseslov taler klart om
nødvendigheden for statsskoler at respektere det kristne værdisæt. Over
for de stadig mere vovede forsøg på at indføre seksualundervisning i de
polske skoler, imod den kristne vision om menneskelighed, retter vi
denne appel til forældrene: vær på vagt over for hvad skolerne lærer jeres børn,” hedder det i brevet.

Bispekonferencens generalsekretær biskop Wojciech Polak siger i et interview, at kirken ikke er imod omtale af sex i skolernes kurser om ”uddannelse for livet i familien”. (The Tablet 7. september 2013)
8. Slovakiet: Biskopper bremser regelsæt om menneskerettigheder
EU har krævet, at den slovakiske regering udarbejder et regelsæt om
menneskerettigheder. Det har den også gjort, men indtil videre holdes
det tilbage, fordi landets katolske biskopper har krævet bestemmelserne
om lighed mellem kønnene og lighed mellem hetero- og homoseksuelle
fjernet. Biskopper ønsker, at dokumentet i højere grad skal fokusere på
den ufødtes rettigheder, religionsfrihed og forældres rettigheder over deres børn. (The Tablet 28. september 2013)
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9. Belgien: Hvad tjener præsterne?
Pave Frans’ enkle livsstil og tale om de fattige, har fået folk i Belgien til
at spørge, hvad tjener præsterne? En talsmand for bispedømmet Malines-Bruxelles (Mechelen-Brussel) har i den forbindelse oplyst, at staten
betaler de syv anerkendte religioners præsters løn og pensioner, som
ikke adskiller sig fra det, de offentlige ansatte får. En sognepræst får
mellem € 1.000 og 1.2000 om måneden, en biskop omkring 3.000 og
ærkebiskoppen af Malines-Bruxelles 5-6.000. (The Tablet 7. september
2013)
10. Vatikanets vognpark
Lad mig slutte af med en gammel nyhed. I 2012 åbnede Vatikanmuseet
en særlig afdeling, hvor de pavelige køretøjer er udstillet, heriblandt den
papamobil, pave Johannes Paul II stod i den 13. maj 1981 - den dag
hvor et attentat på ham blev foretaget. Men pragtstykket er denne ”Gala
Berlin”, bygget i 1825 til brug for Leo XII (pave 1823-1829).

Billedet fik denne læserkommentar i det ellers konservative Catholic Herald: ”Jeg synes, at paven skulle vende tilbage og bruge denne vogn fra
1825. Den er lige så moderne som kirkens nuværende lære.” (Catholic
Herald 17. oktober 2012)
Kaare Rübner Jørgensen
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