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VEOK's Nyhedsmail nr. 21

25. April 2005

1. Replik fra Michal Bienkowski til VEOK's pressemeddelelse.
2. IMWAC's pressemedelelse.
___________________________________________________________________________________
1. Replik fra Michal Bienkowski på VEOK's pressemeddelelse i anledning af pavevalget (Nyhedsmail
nr.20).
Den 21-apr-05 modtog formanden følgende:
Kære Kristine Fog-Morrissette
Uden forbavselse læste jeg din og hele bestyrelsens pressemeddelelse vedr. valg af den nye Pave. Det overrasker
mig ikke, at jeres kommentar har den tone, som den har. Ja, du / I har ret, at også denne Pave har brug for forbøn.
Du skriver, at der er mange, mange katolikker, som vil bede om, at Paven må få sit syn på det andet øje tilbage.
Jeg vil ikke kommentere den fuldstændige mangel på respekt for Kirkens overhoved - man har egentlig vænnet sig
til, at det er det almindelige fra VEOK.
Tænker jeg: Vi Er Også Kirken, spørger jeg mig selv: Hvad for en kirke? Hvis kirke? Kristi Kirke? - Men Han
eksisterer slet ikke i jeres vedtægter? I hvert fald kan jeg ikke se, at Han har noget at sige og bestemme i VEOK.
Og en ting mere: der er langt flere katolikker, som takker Gud for Benedikt XVI - Guds klare gave til os og
Hans tydelige svar på vore bønner: en Pave, der tror på, at Kristus har ret til at bestemme i sin Kirke. Dette kan ikke
ændres ved en eller anden folkeafstemning.
Med hilsener og forbøn
Pastor Michal Bienkowski, Skt. Pauls Kirke, Frøgård Allé 10, 2630 Taastrup

Formanden svarede 23-apr-05 følgende:
Kære pastor Michael Bienkowski
Tak for din henvendelse. Vi er især glade for at en repræsentant for den katolske kirke henvender sig til os, da det
har knebet ganske meget med en dialog. Vi ønsker en dialog omkring mulighederne for en forandring indenfor
kirken – ikke uden for, men vi bliver afvist af bl.a. den katolske biskop i Danmark.
Det letteste for os medlemmer i ”Vi er også Kirken” (VEOK) er blot at melde os ud, eller som nogle få tidligere
medlemmer af VEOK har valgt, at gå over til den danske folkekirke. Vi mener trods alt, at det vil være den
ultimative fallit, så heller blive og kæmpe for en forandring. Og ja, så behøves der til tider en skarp kommentar for at
skabe en reaktion.
Jeg ved ikke, om du egentlig forventer et svar, da jeg opfatter din henvendelse som en kommentar. Jeg mener
bestemt, at vi har respekt for den katolske Kirkes overhoved, men respekt går sædvanligvis begge veje. Vi ser med
bekymring på valget at Pave Benedikt XVI, netop pga. af de holdninger som han har stået for i mange år.
Holdninger som har ramt mange troende katolikker hårdt. Vi håber og beder for, at han vil prøve at hele den
splittelse som den katolske kirke står over for.
Vi betvivler ikke, at ”Kristus har ret til at bestemme i sin kirke” – men! Har kirkens ledelse alene(mennesker) ret til at
bestemme alt om sine medlemmer? Ret til at vedtage, hvordan livet skal fungere?
Med hensyn til at du nævner vore vedtægter, så er jeg mildest talt forbavset. Vedtægter bruges til at klarlægge,
hvordan en given forening drives. Vi skriver, at vi er en katolsk forening, og dermed udtrykker vi vort tilhørsforhold
og vor tro. Det danske katolske bispedømme nævner heller ikke Kristus i sine vedtægter for: Ansgarstiftelsen, Den
katolske kirke i Danmark.
Vi er fuldt ud klar over, at mange katolikker er glade for valget af den nye Pave, men hvorvidt de udgør et flertal
eller ej ved jeg ikke. Så vidt jeg er det ikke blevet målt. Jeg ved blot, at der findes mange bevægelser som vor, der
ser med stor bekymring på valget af Pave Benedikt XVI. Vi forventer heller ikke folkeafstemninger herom.
Hvis du tillader det, vil vi meget gerne offentliggøre din henvendelse i vort næste nyhedsbrev, da vi ikke selv ønsker
at stå for hverken afvisning eller mangel på dialog, hvilket du også kan se af at vi tidligere har offentliggjort indlæg
fra Erling Tiedemann.
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Jeg håber meget, at dine forbønner vil gå på atter at forene den katolske kirke fra den splittelse, der er.
Med venlig hilsen
Kristine Fog-Morrissette
Formand
___________________________________________________________________________________________________________

2. IMWAC's pressemedelelse i anledning af pavevalget:
Vor paraplyorganisation IMWAC har udsendt følgende pressemeddelelse.
Press release

Rome/Hanover, April 21th, 2005

International Movement We Are Church håber at Pave Benedict XVI bliver en fredsstifter, en
forsoner
“Valget af Joseph Ratzinger til ny biskop af Rom, Guds tjeneres tjener, vil fremprovokere strid,
livlig debat og blive opfattet som potentielt splittende af mange mennesker i og omkring kirken,”
udtalte Christian Weisner, formand for International Movement We Are Church - IMWAC
“Vi håber, at han vil være ‘mindre rigid’ end han var som leder af Troslære-kongregationen, hvor han
skrev hard-line dokumenter mod blandt andet kvinder og økumenisme. Mange katolikker, som blev
opmuntret af Det Andet Vatikanerconcils reformer og fornyelser og den tids teologiske kreativitet,
anerkender de inspirerende bidrag, som kom fra den unge professor Joseph Ratzinger. Den forandring
han undergik i konservativ retning – efter nogles mening på grund af det han oplevede som anarkistisk
social uro i slutningen af 1960’erne – er imidlertid en kilde til ængstelse for mange katolikker i dag,” siger
Weisner.
“Hans valg af navnet Benedict XVI giver os imidlertid håb om at han ligesom Benedict XV vil være
en fredsstifter, en forsoner,” siger Isaac Wüst fra We are Church i Holland.
”Det bør erindres at Benedict XV bragte det ‘teologiske terrorregime’ til ophør, som eksisterede indenfor
kirken på den tid. Pave Benedict XVI's tidligere erfaringer som teolog, stiftsbiskop og embedsmand i
Vatikanet vil have rustet ham til at reagere på den komplekse realitet, som er den nutidige katolske kirke i
øst, vest, nord og syd.”
We Are Church sætter sin lid til at pave Benedict XVI vil blive opmuntret og styrket af gudsfolket til at
genvinde sit teologiske mod og sin teologiske kreativitet og stille disse til rådighed for kirken i den nye
rolle han selv har beskrevet som ”en simpel, ydmyg tjener i Guds vingård”.
“Vi er helt klar over den titaniske opgave som den nye pave står overfor.” udtaler Luigi De Paoli
fra We Are Church (Noi Siamo Chiesa) i Italien. “
”Et enkelt menneske kan ikke finde retfærdige og vidtfavnende løsninger på alle den katolske kirkes
brændende problemer. Den katolske kirke er verdens mest universelle organisation. Det må afspejles i en
beslutningsproces med reel deltagelse af alle implicerede, kvinder og mænd, lægfolk og gejstlige, gamle
og unge, højreorienterede og venstreorienterede.”
“Den eneste måde at finde løsninger på de globale problemer er ved at samarbejde med andre
kristne kirker og ved at gå i dialog med ikke-kristne religiøse samfund,” erklærer Maureen Fiedler
SL, katolsk leder i USA og vært i et multireligiøst radioprogram.
”Det ville blive et eksempel uden fortilfælde på, hvordan religionen kan bidrage til at løse problemer og
skabe fred, hele sår og forsone modstandere og til at sætte de troende i stand til at tage ansvaret for det
fælles bedste.”
"Vi bevarer håbet om at vor kirke virkelig vil byde alle mennesker velkommen, som følger
evangeliet og efterlever det store kærlighedsbud,” siger Gladys Parentelli fra We are Church
Uruguay/Venezuela. “
”Vi håber at Benedict XVI vil lytte til hvad de omfattende katolske menigheder særligt i de Latin
Amerikanske lande siger, og at hans pontifikat vil blive en bestræbelse på at fordømme og eliminere alle
uligheder og voldshandlinger i samfundet og indenfor kirken." Gladys Parentelli from Uruguay/Venezuela
er en af de få kvinder som havde det privilegium som katolsk ungdomsleder at være med til Det andet
Vatikanerkoncil.”
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“Kirken ledere bør kassere det romerske imperiums model og indrette sig på en tid, hvor sager
kan diskuteres og pavens enevældige magt begrænses,” mener professor Tissa Balasuriya, OMI,
pater og teolog fra Sri Lanka og grundlægger af Ecumenical Association of Third World
Theologians (EATWOT). Sammen med mange andre teologer fra den tredje verden opfordrer han den
katolske kirke til at decentralisere, rådføre sig med lægfolk og begrænse de fremtidige pavers
regeringstid.
International Movement We Are Church ønsker at bekræfte den stærke følelse af at være en del af Kristi
legeme som modtager uundværlig belæring fra kirken, og samtidig er udset til at være den stemme der
udfordrer kirkehyrderne, inklusive paven, således at de bliver i stand til at reagere mere pålideligt og klart
på nutidens menneskers glæder og håb, sorger og ængstelse.
International Movement We Are Church ønsker at udtrykke sin tro, tillid og oprigtige håb på Helligåndens
nærvær og vejledning til gudsfolkets pilgrimsrejse gennem historien.
Vi beder til at Helligånden vil hjælpe den nye pave til at blive et instrument for broderskab og
enhed for den katolske kirke, andre kristne kirker og for alle kvinder og mænd af god vilje.
International Movement We are Church
International Movement We are Church, stiftet i Rom i 1996, er engageret i fornyelse af den Romersk
Katolske kirke på grundlag af Det Andet Vatikanerkoncil (1962-1965) og den teologiske ånd der
udvikledes derfra.
We are Church udfoldede sig fra den kirkelige afstemning i Østrig i 1995, som var et resultat af
pædofili-skandalen omkring Wiens kardinal Groer.
We are Church findes i mere end 20 lande på alle kontinenter og samarbejder globalt med tilsvarende
reform-grupper. Som internationale studier gennemført af kendte religionssociologer bekræfter, giver
We are Church som en reform-gruppe indenfor kirken stemme til ‘folk i kirkebænkene’. Det er blevet
demonstreret ved flere Skygge Synoder i Rom.
F u r t h e r I n f o r m a t I o n:
Luigi De Paoli (Italian/Spanish/English)
+39-06-56.47.06.68 cell: +39-333.178.4147 luigi.depaoli@libero.it
Sr. Joan Chittister cell +39-339-6841-509
Prof. Paul Collins cell +39-340-6344-308 pcollins5@bigpond.com
Isaac Wust (Dutch/Spanish/English/German)
+31-20-441.3339
cell: +31-6-1509.2185, Isaac.wust@wxs.nl
Edith Kuropatwa-Fevre (French)
+32 2 567 09 64
ekf.paves@pandora.be
Martin Pendergast (English, Italian) +44 208 986 0807 martinjp@btinternet.com
Chair of the International Movement We are Church
Christian Weisner (German/English)
+49-(0)511-80 00 10 cell: +49-(0)172-518 40 82 media@we-are-church.org
We are Church – YOUTH
Tobias Raschke (German/English/French/Spanish)
+49-(0)221-9854012 cell: +49-(0)171-5464 950 tobias.raschke@we-are-church.org

Oversættelse: Monique og Jens Buch
_______________________________________________________________________________
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.
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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
_____________________________________________________________________________
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