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1. Kardinal Maradiaga om modstanden mod pave Frans
En af pave Frans’ nærmeste medarbejdere kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga,
som er ærkebiskop i Honduras advarede i en tale til franciskanske provincialer i
Florida om kuriens modstand mod pave Frans’ bestræbelser for at skabe en ”ny
måde at være kirke på.” Der er ifølge kardinalen ikke kun tale om modstand fra
den gamle kurie, men også fra nogle i den nye, som er utilfredse med, at de privilegier, der tidligere gav dem et bekvemt liv, er taget fra dem. Udtryk som ”Hvad
har denne lille argentiner forestillet sig?” og ”Vi gjorde en fejl” (underforstået ved
at vælge ham) kan høres i krogene, fortalte kardinalen fra Honduras.
(The Tablet 26. april 2014)

2. Pave Frans fortsætter oprydningen i Vatikanet
I 2012 udpegede pave Benedikt XVI den schweiziske sagfører René Bruelhart, der
havde været Lichteinsteins førende ekspert, når det drejede sig om bekæmpelse af
hvidvaskning af penge, til direktør for Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), et
kontrolorgan, pave Benedikt oprettede for at holde øje med, hvad der foregik i Vatikanets kritisable bank med navnet Instituto per Opera Religiosa (Instituttet for
religiøse opgaver, forkortet IOR).
Nu har pave Frans fyret hele dette kontrolorgans bestyrelse, selv om dens mandat
først udløber i 2016. Det drejer sig om fem italienske bankfolk med tætte forbin1407 VEOK Information Formanden orienterer.doc
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delser til Vatikanets gamle garde af kardinaler, som nu er blevet erstattet af fire
eksperter med global erfaring fra henholdsvis Schweiz, Singapore, USA og Italien.
Ifølge forlydender er det sket efter ønske af Bruelhart, fordi hans bestræbelser på
at gøre bankens transaktioner gennemskuelige og komme hvidvaskning af penge
til livs blev saboteret af den gamle bestyrelse.
(dailystar.com 5. juni 2014).

3. Kardinal Bertones nye lejlighed i Vatikanet
Mens pave Frans siden sit valg har boet i en toværelsers suite i Casa Santa Marta, er den tidligere statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone, i færd med at flytte
ind i en totalrenoveret luksuslejlighed på øverste etage i Palazzo San Carlo i Vatikanet.
Ifølge det italienske dagblad La Repubblica er der tale om en sammenlægning af
to lejligheder, en på mellem 300 og 400 kvadratmeter, som tidligere stod til rådighed for chefen for Vatikanets gendarmeri, og en på ca 200 kvadratmeter, som tilhørte en afdød prælat. Dertil kommer en terrasse på 100 kvadratmeter.
I et budskab til sit tidligere bispedømmes nyhedsbrev erkender Bertone, at hans
nye bolig er rummelig, men undskylder det med, at lejligheder i Vatikanets gamle
bygninger normalt er store. De 700 kvadratmeter, avisen har nævnt, er det dobbelte af det virkelige tal, skriver han og oplyser endvidere, at han ud af egen lomme har betalt for den bekostelige istandsættelse.
350 kvadratmeter! Til én mand og de tre ordenssøstre, der skal tage sig af ham.
Det er ikke helt i pave Frans’ ånd, hvorfor italienske medier også kan berette, at
paven blev rasende, da han hørte derom.
(The Guardian, 1. juni 2014)
Men kan vel også spørge, hvem der gav kardinal Bertone tilladelse til at sammenlægge de to lejligheder, og om hvordan han har fået råd til den efter sigende meget bekostelige istandsættelse.
Ifølge det tyske Bild Zeitung er Bertone nu også under intern efterforskning for
hvidvaskning af penge. Han skulle have sørget for, at Vatikanets bank overførte
15 mill. euro til et tv-produktionselskab ved navn Lux Vida, hvis direktør er en
god bekendt af Bertone. Selv afviser Bertone beskyldningen, idet han forklarer, at
overførslen var godkendt af den kommission af kardinaler, som havde overopsynet med banken i december 2012.
(The Tablet 24. maj 2014)
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Et foto, der vist siger alt. To kardinaler under helgenkåring i 2007 af en ung præstestuderende, som blev myrdet omkring 1900 i Argentina. Til højre troner Bertone som pavens repræsentant, til venstre sidder ærkebiskoppen af Buenos Aires,
den nuværende pave Frans.

4. Pave Frans udfordres af de hjemløse
Pave Frans tale om en fattig kirke for de fattige bliver i øjeblikket sat på prøve.
100 hjemløse, inklusiv 20 børn, har slået sig ned i Basilica Maria Maggiore, der er
den ene af Roms fire pavelige kirker. Gruppen, som består af italienere, rumænere, ukrainere og afrikanere, rykkede ind i kirken med kufferter, tasker og soveposer, da den tomme kontorbygning, de i to måneder havde boet i, blev rømmet af
politiet den 3. juni.
Da kirken ifølge konkordatet mellem Den hellige Stol og Italien i 1929 er en del af
Vatikanets territorium, kan den italienske politi kun gribe ind, hvis Vatikanet
anmoder derom. Men det er endnu ikke sket, fordi de kirkelige myndigheder er
usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. Og det forstår man godt, for i
december udtalte pave Frans: “Jeg opfordrer enhver, enkeltpersoner, organisationer, myndigheder, til at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre, at enhver familie
har et sted at bo.” Så de bliver tolereret, som en af Vatikanets gendarmer i kirken
sagde. Men hvor længe, ved ingen.
“Vi er oppe klokken fem for at gøre plads til messen,” siger en 34-årige rumænsk
kvinde. “De har tilladt os at bruge toiletterne og parkeringspladsen om dagen, så
børnene har et sted at lege.”
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Når kirken lukker kl. 20, spreder de deres soveposer ud og lægger sig til at sove
på marmorgulvet. “Vi har alle ondt i ryggen,” fortæller en anden.
Gruppen har afvist et tilbud fra byrådet i Rom om at kunne flytte til et tomt konferencecenter, fordi de mener, at de hjemløse, der allerede bor der, er smittet med
tuberkulose.
“Vi forstår godt, at hvis paven gav os et hus, så ville enhver kirke i hele verden
blive besat,” siger en ung kvinde fra Italien og en anden kvinde, der er fra Nigeria,
supplerer, at hun efter at have mistet sit job og sin lejlighed føler, at hun fortjener
at bo i kirken. “Kirken skulle være et sted at søge til. Jeg tror det er min fars
hus”.
(The Guardian, 12. juni 2014)

5. Spørgeskemaet om familien: Vatikanet ønsker resultaterne
holdt hemmelige
Bispekonferencen for England og Wales er blevet kritiseret for ikke at ville offentliggøre resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vedr. familien, således som det er
sket i Tyskland og Schweiz og visse andre steder. Nu er det kommet frem, at
hemmeligholdelsen skyldes et brev fra generalsekretæren for familiesynoden kardinal Baldisseri, hvori han havde advaret imod en offentliggørelse. Dette kan vel
også forklare den danske hemmeligholdelse..
(The Tablet, 19. april 2014)

6. Irlands tidligere præsident Mary McAleese om den kommende
familiesynode
I Dublin findes to store, velrenomerede universiteter: Trinity College og University
College. Det første var tidligere protestantisk (hvorfor katolikker indtil ca 1970
blev ekskommunikeret, hvis de lod sig indskrive dér), det andet var katolsk. I dag
er de konfessionelle skel mere eller mindre forsvundet og begge universiteter finansieres af den irske stat.
På University College uddeles som en ærespris hvert år en Ulysses medalje. Lidt
pudsigt kan det synes, for Ulysses’ forfatter James Joyce var ikke ligefrem den
mest troende katolik. I år tilfaldt æresprisen blandt andre Irlands tidligere præsident Mary McAleese.
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I et offentligt interview efter prisoverrækkelsen på universitetet kom hun ind på
mange emner, herunder pave Frans’ plan om at bede en synode af biskopper rådgive sig, om hvorvidt kirkens lære om familien burde ændres. “Selve ideen med
150 mænd, som har besluttet, at de ikke vil have børn, ikke vil have en familie,
ikke vil være fædre og ikke vil have en ægtefælle - så de har ingen voksenerfaring
med hensyn til familieliv som resten af os har - at de skal rådgive pave Frans om
familieliv, det er komplet idioti.”
Og om spørgeskemaet udtalte hun: “Jeg skrev tilbage og sagde, at jeg havde lavet
et meget enklere spørgeskema. Det havde kun ét spørgsmål og her er det: Hvor
mange af de mænd, som vil samles for at rådgive dig som pave om familien, har
nogensinde skiftet ble på en baby? Jeg anser det for et meget, meget vigtigt
spørgsmål.”
“Pave Frans har skabt forventninger om ændringer, men chancerne for, at det
sker, er meget små”.
Om kvinder mente hun, at nok ønsker paven, at kvinder kommer til at spille en
ny rolle i kirken, men diskussionen om kvindelige præster er taget af bordet,
samtidig med at alle overordnede stillinger i Vatikanet fortsat bliver besat af
mænd på en måde, som mangler gennemskuelighed. “Man har ikke brug for en
ny teologi om kvinder, man behøver blot at gøre en ende på de gamle drenges
klub,” udtalte hun. (Irish Times, 17. juni 2014)

7. Gifte præster
Tanken om gifte mænd breder sig mere og mere. I påsken udtalte således ærkebiskop Diarmuid Martin af Dublin, at han var åben over for at præstevi gifte mænd.
”Vi må [dog] vente og se, hvad paven beslutter,” tilføjede han. Samtidig gjorde han
opmærksom på, at kvindelig ordination ikke var på tapetet.
(The Tablet 26. april 2014)
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8. Præstesituationen i Irland
Alle steder i den vestlige verden bliver der færre og færre præster. Her er de sidste
tal fra det engang så præsterige Irland. Fra 2007 til 2013 er antallet af præster
faldet med 400, således at der i dag er 2.050 præster i aktiv tjeneste. I ærkebispedømmet Dublin er antallet for første gang under 400, af hvilke 250 fungerer
som sognepræster. Desuden er kun to af dem under 40 år. Og for at tage et andet
eksempel, i bispedømmet Ossory har der ikke været en præstevielse siden 2001.
På denne baggrund har Foreningen af katolske Præster (Association of Catholic
Priests) som tema for foreningen årlige generalforsamling i oktober valgt: ”Præsteløse sogne. Hvad pave Frans bør have at vide.”
(The Tablet 26. april, 10. maj og 7. juni 2014)

9. Skotland: en undersøgelse af sexmisbrug går i gang
Den katolske kirke har anmodet politiet om at gennemgå alle sager vedrørende
beskyldninger mod præster og ordensfolk gennem de sidste 60 år og lovet, at de
civile myndigheder kan få adgang til alle dokumenter i kirkens og ordenssamfundenes arkiver. “Er der sager, der ikke blev anmeldt i sin tid, vil de blive det nu,”
meddeler en talsmand for kirken, der heller ikke vil afvise, at undersøgelsen kan
føre til sigtelser mod enkelte præster. (The Tablet 24. maj 2014)

10. Biskop Suhrs sidste bispebolig
Det er ikke kun i udlandet, at biskopper kan finde på at flotte sig. Biskop Suhr
kunne det også. Omkring 1963 købte han denne tofløjsvilla på Laurits Bings Allé
på Frederiksberg for omkring 3 mill. kroner. “Frederiksberg Amalienborg” blev
huset kaldt. Han opnåede at få ophævet, hvad der var af klausuler på ejendommen, så bygningen også kunne bruges til erhverv. Bispekontoret flyttede derfor
ind i stueetagen. Biskop Hans kunne ikke bo dér, så han solgte komplekset for
(vistnok) 5 mill. i slutningen af 60’erne.
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I dag undrer man sig, men dengang i 60’ernes begyndelse var der ingen, der løftede et bryn over, at vor biskop ville bo så ekstravagant. Tiderne har sandelig ændret sig - og det til det bedre, for i dag vil lægfolket ikke acceptere, at biskopper
opfører sig som fyrster af Guds nåde.
Kaare Rübner Jørgensen
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