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Ved ensidigt at offentliggøre en liste med reformønsker har flere hundrede
østrigske præster for nylig fremprovokeret en konflikt med de kirkelige myndigheder. Blandt deres reformønsker er, at kommunionen kan gives til ikkekatolikker, og at kvinder og gifte mænd kan ordineres til præst.
De østrigske præsters “Initiativ til kirkelige reformer” har fremlagt deres planer i en ”Appel
om ulydighed”.
Initiativet er ledet af monsignore Helmut Schüller, kardinal Schönborns ex-generalvikar, og
har mere end 300 medlemmer (indtil nu 317 præster og 52 diakoner, svarende til ca 15 %
af præsterne i landet). http://www.pfarrer-initiative.at .
”Roms afvisning at gennemføre de reformer, som der længe har været behov for, og vore
biskoppers inaktivitet giver os ikke kun ret, men tvinger os til at følge vor samvittighed og
at gøre os selv uafhængige,” hedder det i appellen.
Derefter nævner præsterne syv “aktioner”, som de er indstillet på fra nu af at iværksætte:
1.
Under hver messe vil de under forbønnerne tilføje en bøn om, ”at de, som på alle
planer i kirken er ansvarlige, vil tage mere hensyn til folkets bekymringer og behov
end til bevarelsen af kirkelige lovbestemmelser og traditioner.”
2.
De vil i princippet ikke nægte kommunionen til “mennesker af god vilje” – især til gengifte, til medlemmer af andre kristne kirker og til katolikker, som har forladt kirken.
Det sidste punkt kan forekommer os danskere mærkeligt, men har sin forklaring i den
specielle østrigske ordning, at hvis man ikke ønsker at betale den af staten opkræve-
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de kirkeskat, må man over for skattemyndighederne kunne fremvise en attest, underskrevet af ens sognepræst, der erklærer, at man er udtrådt af kirken. (Dette er i modsætning til forholdene i Tyskland, hvor det i følge en højesteretsdom sidste år er nok
at meddele skattemyndighederne, at man ikke er katolik. Så her kan man altså til biskoppernes store ærgrelse kirkeligt set stadig være katolik, selv om man ikke betaler
kirkeskat!)
3.
De vil kun holde én sognemesse på søn- og helligdage og vil ikke bede præster fra
andre sogne om at komme dem til hjælp.
4.
De vil i fremtiden betragte og annoncere en Ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling som en ”eukaristi uden præst”.
5.
De vil ignorere forbuddet mod at ”kompetente lægmænd og -kvinder” kan prædike.
6.
De vil bestræbe sig på, at ethvert sogn har sin egen ”moderator” (leder), det være ”en
mand eller kvinde, en ugift eller gift, en fuldtids eller deltids,” og derved bane vejen for
”en ny sognestruktur” i stedet for at skulle lægge sogne sammen.
7.
De vil bruge enhver lejlighed til offentligt at tale for kvinders og gifte mænds ordination, idet de betragter dem som ”velkomne kolleger”.
Appellen slutter med en udtalelse om, at medlemmerne af Præsternes Initiativ er fuldt solidariske med de kolleger, som har forladt præsteskabet for at gifte sig, samt med de præster, som stadig fungerer, selv om de lever ”i et fast forhold.”
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