VEOK's Nyhedsmail nr. 27

11. januar 2006

VEOKs generalforsamling afholdes søndag den 26. marts 2006, nærmere følger.

Saligkåringen af Johannes Paul II:
Opfordring til oprigtighed
Den officielle åbning 28. juni 2005 af sagen om saligkåringen af Johannes Paul II tvinger enhver katolik, der
tager del i og er ansvarlig for kirkens liv, til at formulere deres egen opfattelse af de gerninger, der må
tilskrives den romerske pave, der døde den 2. april i år.
Det er korrekt blevet meddelt, at hvad enten der er tale om vidnesbyrd, der støtter eller går imod en
saligkåring af Karol Wojtyla, kan de indsendes til det relevante kontor i Rom, forudsat at de er baseret på
objektive data.
Vi hæfter os ved den overdrevne mediadækning, ikke altid af spirituel karakter, der fandt sted i de sidste
dage af pavens sygdom og ved hans død. Derfor forekommer det os passende at pege på nogle punkter af
betydning for katolske mænd og kvinder, der i mange henseender vurderer hans handlinger som pave
negativt. Dette sker helt klart uden at se bort fra de gode sider af hans pontifikat som for eksempel hans
engagement for freden og hans forsøg på at indrømme historiske misgerning begået af sønner og døtre af
svundne tiders kirke og uden at bestride hans retskafne karakter eller at fælde dom over hans indre
samvittighed. Med denne vor opfordring ønsker vi alene at tilskynde folk til at overvinde deres generthed og
skyhed og til formelt at indberette de kendsgerninger, som efter hvad de ved og tror bør være en hindring for
saligkåringen af den afdøde pave.
Underskriverne af denne opfordring mener, at især de nedenstående punkter må blive vurderet som kritiske i
forbindelse med Johannes Pauls pontifikat:
1
Undertrykkelse og marginalisering af teologer, præster og ordensfolk gennem
Troskongregationens autoritære indgreb.
2
Hårdnakket modstand mod nye overvejelser (i lyset af evangeliet, videnskaben og historien)
af
nogle af de normer i seksuel etikken, som i et pontifikat på mere end 26 år har vist deres
mangel på
sammenhæng, deres snæverhed og utilstrækkelighed.
3
Hårdnakket fastholdelse af det obligatoriske cølibat for præsterne uanset udbredelsen af
klerikale konkubinater i et stort antal regioner og uanset præsters voldtægt af mindreårige, der blev
hemmeligholdt, indtil medierne tog sagen op.
4
Manglende kontrol med de skumle manipulationer udført på det økonomiske område af Den
hellige Stols institutioner, og modstand mod de italienske myndigheders forsøg på at kaste lys
over de dunkle forbindelser mellem Vatikanets bank og Banco Ambrosianos krak.
5
Pavens og Kuriens stædige uvilje mod en grundig og sandfærdig debat om kvindens stilling i den
romersk katolske kirke.
6
Den uendelige udskydelse af gennemførelsen af de principper om en kollektiv kirkeledelse, der
højtideligt blev vedtaget på Det andet Vatikankoncil for 40 år siden.
7
Den isolation, både i forhold til kirken og i forhold til omverden, hvori det pavelige diplomati og den
hellige Stol har holdt ærkebiskoppen i San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, og den kortsigtede
politik, præget af svaghed, i forholdet til regeringerne – fra Salvador til Argentina, fra Guatemala til
Chile – som i Latinamerika har forfulgt, marginaliseret og dræbt lægfolk, ordensfolk, præster og
biskopper, som tappert afslørede den syndige struktur af de herskende politiske regimer og deres
magtfulde økonomiske allierede.
Skrevet i en kirkeorienteret ånd og undertegnet af:

James Botey, teolog og historiker, Barcelona
José Maria Castillo, teolog, San Salvador
Rosa Cursach, teolog, Palma de Mallorca
Casiano Floristan, teolog, Salamanca
Giovanni Franzoni, teolog, Rom
Filippo Gentiloni, journalist og forfatter, Rom
Giulio Girardi, teolog, Rom
Martha Heitzer, teolog, Innsbruck
Casimir Marti, teolog og historiker, Barcelona
Ramon Maria Nogués, teolog, Barcelona
José Ramos Regidor, teolog, Rom
Juan José Tamayo, teolog, Madrid.
Rom, 5. Oktober 2005
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