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MetroXpress 4-apr-2005 - Forsiden
Danske katolikker kræver fornyelse i Rom
Pave Johannes Pauls jerngreb om kirken bør løsnes, mener flere katolikker
DEN KATOLSKE KIRKE er nødt til af forny sig. Ellers risikerer den at blive præget af
splittelse og magtkampe. Advarslen kommer fra en række ;:' katolikker i Danmark, blandt
andre,. AdolfMeister, der er sognepræst for den katolske menighed i Arhus, -den største af
Danmarks i alt 58 katolske menigheder med tilsammen 3.500 medlemmer.
»Pave Johannes Paul II var en enestående karismatisk og venlig skikkelse. Han har spillet en nøglerolle i
opløsningen af Østblokken, og mennesker fra alle trossamfund har set op til ham. Men behovet for den
kirkelige fornyelse har han ikke opfyldt,« siger Adolf Meister.
Han bemærker, at den afdøde pave i løbet af sit virke skiftede stort set alle kardinaler ud med konservative,
forbød diskussion af en række emner, fjernede anderledes tænkende fra undervisning og i det hele taget
bremsede reformer.
»Han kunne holde sammen på den katolske kirke i kraft af sin store personlighed. Får vi en pave med
svagere personlighed, vil splittelsen blive tydelig,« siger han.
Internt i katolske kirkekredse er det især bestemmelser om præsters cølibat og modstanden mod kvindelige
præster, der er til diskussion. »Der er en uhyggelig mangel på præster. I Frankrig for eksempel er der 11
sogne til en præst. Ved at fravige kravet til cølibat og tillade kvindelige præster ville man utvivlsomt kunne
dække noget af manglen. Men det er følsomt og skal være teologisk forsvarligt,« tilføjer Meister og
understreger, at han selv holder sig ude af fløjkampene.

Reformister: Paven skabte frygt
Reformgruppen 'Vi Er Også Kirken’, VEOK, der er den danske afdeling af den
internationale paraplyorganisation for liberale katolikker, er skarp i sin kritik af
paven.
VEOK mener, at paven påvirkede verden positivt med fokus på menneskerettigheder, fred og sameksistens.
Men internt skabte han en atmosfære af frygt, mener VEOK, der kræver større åbenhed, mere liberale
holdninger til seksuallivet samt lighed mellem kønnene.
Det ventes, at næste pave bliver konservativ, men der er flere bud på, hvem det kan blive.
SUSANNE SAYERS S/14
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