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Emne: Den paven var ung

Kære medlemmer af VEOK og andre interesserede
Præstecølibatet: Man har et standpunkt, indtil man tager et nyt …
Pave Benedikt XVI var som yngre en fremskridtsvenlig og moderne teolog. Det har
mange af hans daværende kolleger og studenter, heriblandt Hans Küng og vor egen
pastor Nibler, kunnet bevidne. Under Andet Vatikanerkoncil var han kardinal Frings’
rådgiver (peritus) og fik ham overtalt til at kræve omfattende reformer i kurien. Det var
der, så vidt man kan skønne, nu også et stort flertal for blandt koncildeltagerne, men for
ikke at spille tiden med opslidende diskussioner, om hvordan de skulle udmøntes i
praksis, overlod konciliet det til pave Paul VI at gennemføre de ønskede reformer. Det
var ifølge Küng en kæmpefejl, for bortset fra at der blev flyttet lidt rundt på kompetenceforholdene og ”ministerierne” fik nye navne, skete der som bekendt ingenting.
Nu har det tyske magasin ”Pipeline” gravet et dokument frem fra den 9. februar 1970 og
ladet det trykke i dets 19. december 2010-nummer. Det er et memorandum om
cølibatet, hvori der stilles spørgsmålstegn ved værdien af fortsat at pålægge præster at
skulle leve i cølibat. Det er underskrevet af ni tyske universitetsprofessorer i teologi,
heriblandt af Walter Kasper, Karl Lehmann, Karl Rahner og ….. JOSEPH RATZINGER.
Pave Benedikt/kardinal Ratzinger har ellers gang på gang udtalt, at han altid har ment,
hvad han mener i dag, men dette memorandum viser det modsatte. Jo, også inden for
den katolske kirke gælder Jens-Otto Krags berømte ord: Man har et standpunkt, indtil
man tager et nyt.
I vil kunne finde memorandummet ved at klikke jer ind på IMWAC’s hjemmeside. Det
findes desværre her kun på tysk samt i en fransk og italiensk oversættelse.
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