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1. Vatikanet afviser at tale med Præste-Initiativet
Det østrigske Præste-Initiativs ophavsmand,

den tidligere generalsekretær i Wien mgr. Schüller, har anmodet om en samtale med pave Benedikt.
Hans ønske er dog straks blevet afvist af Vatikanet. "Som et pastoralt problem er det en sag for de
østrigske biskopper," siger pavens talsmand Federico Lombardi i en kommentar den 17. april. Paven synes således at underkende, at de problemer, de østrigske præster vil løse med deres initiativ,
skulle være almene i kirken. (Kilde: The Tablet 21. april 2012).

2. Østrig: præst vs menighed
Det er som bekendt et mindretal af præster, der bakker op om Præste-Initiativet. Det oplevede man
den 22. april, da sognepræsten i Amras nær Innsbruck kort før kommunionen meddelte den stopfyldte kirke, at kun katolikker, der var i nådens stand skulle træde frem. Katolikker, som var gengifte, og som ikke gik til messe hver søndag, var ikke værdige til at modtage sakramentet, forkyndte
han.
Det skulle han ikke have gjort, for resultatet blev, at ikke en eneste trådte frem. Den hele menighed
blev nemlig siddende på deres pladser, så det kun var præsten selv og messetjenerne, som den søndag modtog kommunionen. Det kan man vist kalde solidaritet og en begmand til den traditionelt
tænkende præst. (Kilde: National Catholic Reporter 3. maj 2012)
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3. Schweiz: en kirke med færre præster
Præsteseminariet i Villars-sur-Glâne nær Fribourg havde 40 studerende for tredive år siden, da det
blev bygget, i dag fem. Nogenlunde det samme er tilfældet for landets øvrige seminarier. Af en ny
bog fremgår, at antallet af præster i 2029 vil være en trediedel lavere end i 2009. Mens 177 studerede til præst i 1991, er tallet nu 88. "Cølibatskravet er en af årsagerne, men ikke den afgørende," siger Arno Bünker, der er en af bogens forfattere. "Problemet er kirkens placering i vort samfunds og
vor kulturs liv."
Hidtil har biskopperne forsøgt at løse problemerne ved at importere præster fra udlandet og ved at
lægge menigheder sammen til større pastorale enheder.
Men det er ikke en langtidsløsning ifl. teologen Monica Hungerbühler, som er pastoralassistent i
Basel.

Hun står bag en opfordring om at tillade gifte mænd og kvinder at blive ordineret. "For mig er det
vigtigt, at flere og flere sogne og bispedømmer henvender sig til Rom og siger, vi har brug for et nyt
koncil. Vi bliver nødt til at tænke i andre baner og finde pastorale strukturer, der passer til de forskellige landes situation. Jeg håber virkelig, at der om tredive år vil være gifte præster, og at kvinder
vil kunne blive ordineret til diakon og præst." (Kilde: www swissinfo.com 5. april 2012)

4. Polen: fald i antallet af præstestuderende og af novicer
Sidste efterår påbegyndte 640 mænd deres præstestudier og 162 trådte ind i en orden. I 2007 var
tallene 786 og 292 - altså et fald på henholdsvis 19 og 45 procent på fem år. For ordenssøstre var
antallet af nye optagelser i 2011 209, hvilket er en nedgang på næsten 30 procent siden 2002. Bisp
Czeslaw skal altså ikke regne med at få ret mange præster fra Polen i de kommende år. (Kilde: The
Tablet 5. maj 2012).

5. Belgien: kardinal Danneels kendte til misbrug
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Kardinalens tidligere påstand om, at han ikke kendte til nogen sag i den belgiske kirke før 2010,
viser sig nu ifølge dokumenter, avisen Het Laatste ieuws har fået kendskab til, at være usand.
Kardinalen havde nemlig som ærkebiskop af Mechelen-Brussel/Malines-Bruxelles fra 1979 til 2010
korresponderet med over 40 ofre og deres familier. Mindst fem af sagerne vedrørte præster i hans
eget bispedømme og af dem blev en præst forflyttet til et andet sogn. I ingen af sagerne underrettede
kardinalen politiet.
Kardinal Danneels advokat har forsøgt at miskreditere avisens oplysninger med en udtalelse om, at
brevene var blevet ulovligt konfiskeret, da politiet ransagede kardinalens kontor og bolig i juni 2010
- men det var en handling, som åbenbart synes at have været berettiget, hvis man ønsker at komme
til bunds i sagerne om misbrugende præster.
(Kilde: The Tablet 21. april 2012)

6. England: kirken bør undersøges
En nydannet organisation, kaldet Stop Church Child Abuse har opfordret den engelske regering til
at nedsætte en kommission, der skal undersøge kirkens håndtering af sager vedrørende præsters og
ordensfolks overgreb på børn. Kommissionen bør få adgang til alle papirer i kirkens og de religiøse
ordeners arkiver, hedder det i opfordringen.
(Kilde: The Tablet 28. april 2012)

7. Irland: ny lov fremlægges
Den irske justitsminister Alan Shatter har fremlagt en ny lov, som påbyder enhver, der har kendskab
til seksuelt misbrug af børn, at melde det til politiet. Loven omhandler også, hvad præster eventuelt
måtte høre under skriftemålets segl. Straffen for at undlade en anmeldelse er op til fem års fængsel.
(Kilde: The Tablet 28. april 2012)

8. Caritas
Vatikanet har 2. maj udstedt en nyt sæt juridiske retningslinier, der kraftigt beskærer Caritas Internationalis's autonomi og giver Det pavelige råd Cor Unum magt over dets finanser, programmer,
samarbejdspartnere og udvælgelse af personer i nøglestillinger. Retningslinierne kræver endvidere,
at de CI-ansatte underskriver en loyalitetsed til paven, således at Caritas får en stærkere katolsk og
missionerende profil.
Chefen for Cor Unum, kardinal Robert Sarah, som nu får kontrollen over CI, håber, at biskopperne
vil følge Vatikanets eksempel og øge deres egen kontrol over de lokale afdelinger af Caritas. Følger
vor biskop opfordringen, må han vel anmode Jann Sjursen om at aflægge troskabsed til paven, et
ganske pudsigt krav at stille til en lutheraner.
Duncan MacLaren, der var generalsekretær fra 1999 til 2007,

frygter, at det i fremtiden vil blive sværere at hjælpe mennesker i nød, især i katastrofesituationer,
på grund af det forøgede bureaukrati. (Kilde: The Tablet 5. og 12. maj 2012)
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9. Kardinal Koch anklager Küng
Kardinal Kurt Koch, præsident for det pavelig råd for kristen enhed, har kritiseret Hans Küng for at
have skabt en anti-romersk holdning blandt tysktalende katolikker og for en mistolkning af Det andet Vatikanerkoncil. "I den tysk-talende verden har der været en udbredelse af Küngs idé om, at
konciliet betød et brud med kirkens tradition og ikke en udvikling af den. Efter min opfattelse har
denne fejlagtige tolkning skabt den nuværende uro i kirken," siger schweizisk fødte kardinal.

Hans Küng afviser beskyldningen: "Jeg har aldrig påstået, at Andet Vatikanerkoncil var et brud med
traditionen. Det var et epokegørende paradigmeskift, som involverede både kontinuitet og diskontinuitet."
Han betragter Kochs udtalelser som vildledende og siger, at det virkelige problem er den revisionistiske tolkning af konciliet, som fremføres af visse personer i Rom (læs: pave Benedikt). "Understregningen af kontinuitet, som Vatikanet stedse gør opmærksom på, er et tilbageskridt og en traditionalistisk tolkning af konciliet, som overser de ofte meget kontroversielle debatter på selve konciliet og de mange impulser, som førte kirken fra middelalderen ind i nutiden," siger Küng.
Kochs udtalelse faldt i forbindelse med en kommentar til det østrigske Præste-initiativ. Vatikankonciliet opfordrede ikke til ulydighed, siger kardinalen. Heri er Küng enig, selv om han ser lydigheden
ikke i relation til kirkens ledelse, men til evangeliet. "Det er i den ånd, Præste-initiativets opfordring
til ulydighed skal ses: en ulydighed over for autoriteter og strukturer i kirken, som ikke er lydige
over for evangeliet. Opfordringen er en desperat handling, en sidste udvej med dens appel til paven
og biskopperne om ikke længere at udskyde de påtrængende reformer, som det er åbenbart for enhver, at den nuværende pastorale situation kræver." (Kilde: The Tablet 5. maj 2012)
(Med paradigmeskift - et begreb introduceret af den amerikanske professor i lingvistik og filosofi
Thomas S. Kuhn (1922-1996) i bogen The Structure of Scientific Revolutions (1962) - menes, at et
sæt af grundlæggende betragtninger og opfattelser udskiftes med et andet. Begrebet har haft enorm
betydning for den mentalitetshistoriske forskning og har præget megen af Küngs tænkning. Med
konciliets definition af kirken som Guds folk, dets anerkendelse af religionsfrihed og støtte til de
økumeniske bevægelser, dets påpegning af dogmernes historicitet samt accept af demokrati, socialisme og liberalisme, må man give Küng ret, for på alle disse områder var der tale om et brud med
fortiden. Men han har nu også ret i, at der samtidig var tale om kontinuitet, for eksempel på den
ubibelske måde konciliet beskrev kirkens institutionelle struktur).

10. Ulydighed - en personlig kommentar
"Kan ulydighed føre til fornyelse?" spurgte pave Benedikt XVI to gange under oliemessen i Peterskirken skærtorsdag 2012. Nej, mente han. Jeg vil dog svare: Absolut ja! Det er den eneste vej til
fornyelse. Tænk på, hvor vi står i dag. Er alle teknologiske fremskridt og alle nye videnskabelige
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indsigter ikke netop opnået, fordi der har været tænksomme, innovative mennesker, som har været
"ulydige" over for traditionen, det vil sige over for det, de havde fået at vide, var rigtigt og forkert?
Det gælder også inden for kunsten (teater, litteratur, musik, maleri, arkitektur m.v.). Så jeg vil sige:
Uden ulydighed ingen fornyelse. Men det skal selvfølgelig ikke være ulydighed for ulydighedens
egen skyld, man må have sin ulydighed i noget, det være enten viden eller erfaring.
Og når vor kirkes ledere, det være paven, vor biskop eller vor lokale sognepræst fortæller os noget,
som er usandt, må vi reagere, hvis vi ved bedre. Kirken har ikke fået nogen fuldmagt til at vie kvinder til præster, forkyndte Johannes Paul II som en indiskutabel sandhed. Og Benedikt XVI gentog
det skærtorsdag. Men sig mig, hvor i Det ny Testamente finder vi en fuldmagt til at vie ugifte mænd
til præster?
"Følg Jesus, der var ydmyg og lydig lige til korset," opfordrede paven os samtidig til. Det minder
mig om de tyske biskoppers opfordring til soldaterne under Anden Verdenskrig om, at de som Jesus
skulle være lydige lige til døden. De skulle se døden på slagmarken i øjnene og betragte den som en
parallel til Jesu offerdød på korset. (Heinrich Missalla, Für Gott, Führer und Vaterland. Die
Verstrickung der katholischen Seelsorge in Hitlers Krieg, Kösel Verlag, München 1999). Tænk,
hvis der havde været tyske soldater, der fra krigens første dag havde været ulydige. Hvor mange
menneskeliv kunne da ikke være blevet reddet? Tænk også på, hvor mange af de SS-folk, der indsamlede jøder og sendte dem til Auschwitz, under retssagerne efter krigen undskyldte sig med, at de
blot havde fulgt ordre (Eichmann m.fl.). Gehorsam - obedience - lydighed er i sandhed et belastet
ord. Her som i andre sager, skal man følge sin samvittighed, for som St. Thomas Aquinas skrev:
"Den, som handler imod sin samvittighed, synder altid." Tænk på det, kære pave!
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