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Fra vor tyske søsterforening ”Wir sind Kirche” har vi modtaget følgende pressemeddelelse (Oversat af p. Georg Nibler):
Hannover/Köln, 26. November 2004
Kardinal Meisner må trække sin anklage overfor Biskop Gaillot tilbage - for den
holder ikke !

Köln’s ærkebiskop Joachim Kardinal Meisner

Partenia’s biskop Jacques Gaillot

Lægmandsbevægelsen "Wir sind Kirche" kræver, at Kardinal Meisner omgående
trækker sin beskyldning imod Biskop Gaillot tilbage.
Kardinalen beskylder Biskoppen for "at være afveget fra den kirkelige lære". "Vi
forventer, at Kardinalen giver Biskoppen en undskyldning!" I et vidt og bredt offentligt
udsendt brev (udsendt både pr. post og pr. e-mail) beskylder Kardinalen i Köln i disse
dage sin biskoppelige medbroder ved at påstå: "Når Biskop Gaillot i 1995 blev afsat fra
sit embede som Biskop i Evreux, var årsagen ikke hans indsats for de svage og
nødlidende, men udelukkende, fordi han ikke holdt sig til Kirkens Lære! "
Den katolske Lægmandsbevægelse ser Kardinal Meisners indgriben overfor Biskop
Gaillot, - sidst den 28. oktober 2004 i "Beethovenhalle" i Bonn, hvor han forhindrede
Biskoppen i at træde offentligt frem, - som et ondt varsel for det kommende års
"Verdens-Ungdoms-Dag" i Ærkebispedømmet Köln. Også selvom Kardinalen
formulerede sin intervention som en "anmodning" overfor Biskop Gaillot, er den i
modstrid med det tiltag til dialog, som Det andet Vatikanerkoncil lægger op til og vil
derfor af mange blive udlagt som et tegn fra Den romersk-katolske Kirkes på en
"herskende udemokratisk holdning" .Man må spørge sig selv, om deltagerne i "VerdensUngdoms-Dagen" fremover kan påregne at blive underkastet en form for censur og i
givet fald blive bortvist?
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Jacques Gaillot blev den 13. januar 1995 afsat som Biskop af Evreux og samtidig
udnævnt til Titular-Ærkebiskop af Parteneia, et Bispedømme, der allerede i det 5.
århundrede ophørte med at existere og "forsvandt under Saharas ørkensand"!
Den direkte årsag til Vatikanets udfald skyldtes ikke anker over Gaillot's afvigelser fra
det Kirkelige Læreembede, men derimod hans indsats for "marginal-kristne" .Utallige
protester og aktioner imod den restriktive holdning hos den tidligere franske
Indenrigsminister, Charles Pasqua i forbindelse med indvandrer-lovene, blev årsag til
den franske Regerings klage i Vaticanet og til Gaillo's senere afskedigelse.
Biskop Gaillot er som tidligere - også selvom han nu udøver sit embede på anden vis medlem af de franske biskoppers Kollegium og deltog også som sådan ved Pavens
besøg den 15. august 2004 i Lourdes. Ved sine mange rejser og igennem Internettet
har Gaillot i de sidste ti år været den aktuelle Biskop i sit "virtuelle" Bispedømme, et
åndeligt hjem for utroligt mange mennesker verden over.
Biskop Gaillot er ikke den første, der rammes af Kölner-kardinalens banstråle. Overfor
pastoralteologen prof. dr. Paul Michael Zulehner, Wien, hjælpebiskoppen dr Helmut
Kratzl, Wien, samt teologen dr Eugen Drewermann, Paderborn, har Kardinal Meisner
ligeledes i løbet af de sidste år forsøgt at hindre en offentlig optræden i sit
Bispedømme. Dette er dog kun tilnærmelsesvis lykkedes for ham.
Lægmandsbevægelsen ”Wir sind Kirche” håber stadig, at Pavens ord, der citeres i
indbydelsen til "Verdens-Ungdoms-Dagen" 2005:
"Kirken har et budskab til ungdommen, og ungdommen har et budskab til Kirken!
Denne dialog må være åben, klar og modig!" (Apostolsk Hyrdebrev Christifideles Laici " 1988)
vil vise sig at være seriøst ment.
VEOK’s Nyhedsmails udsendes til de medlemmer, hvor vi kender e-mail adressen. Hvis du ikke ønsker at
modtage disse mails fremover, så giv os venligst besked. Adressen står nederst på dette brev.
Nyhedsmail'en vil også kunne læses på vor hjemmeside: www.VEOK.dk
Orientering fra formand og bestyrelse vil fortsat blive sendt i nyhedsbreve, som tilgår alle foreningens
medlemmer per e-mail eller post.
Indholdet i de breve og meddelelser, der bringes i VEOK’s nyhedsmail, er ikke nødvendigvis udtryk for
foreningens holdninger.
Henvendelse til redaktionen af VEOK’s nyhedsmail:
Monique Buch, ansvarshavende
Madvigs alle 12
1829 Frederiksberg C
Tlf: 3324 3040 - Buch@VEOK.dk

Foreningen VEOK - Vi-Er-Også-Kirken - www.VEOK.dk
Formand: Kristine Fog-Morrissette, Møllehaven 28, 3550 Slangerup - formand@veok.dk

