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Nedenstående er fra Katolsk dialog & information, 2. årgang, nr. 2, 2007:

Der skal ryddes op i Troslærekongregationen

Franziskanerpater Josef Imbach

(Kipa) Den schweiziske teolog Josef Imbach opfordrer pave Benedict XVI til
at rydde grundigt op i Troslærekongregationen.
Der hersker skandaløse tilstande i Troslærekongregationen, siger Imbach.
Det er ubærligt, at den anser sig for at være ufejlbar, da der ikke er mulighed
for at gøre indsigelse mod en beslutning i kongregationen.
Myndighederne i Vatikanet praktiserer metoder som et hemmeligt politi, når
ikke kun anklagere, men også dommere er anonyme.

Medinddragelse i stedet for irettesættelse
Troslærekongregationen er fuldstændig som tidligere en ren
censurmyndighed. Imbach kræver, at forfattere, som giver udtryk for
meninger, som måske i ordvalget er utraditionelle, inddrages direkte i
beslutningsprocessen og ikke blot bliver taget i skole.

Josef Imbach, der er franciskaner, var fra 1975 til 2002 professor i
fundamentalteologi på det pavelige fakultet San Bonaventura i Rom. Han fik i
2002 sin læretilladelse inddraget. Det blev bl.a. begrundet med, at Imbach
ikke troede på Jesu guddommelighed og på undere. Fra oktober 2005
underviser Imbach i katolsk teologi på det evangeliske teologiske fakultet på
universitetet i Basel.
Imbach modtog 11-feb-2005 „Herbert Haag Preis für Freiheit in der Kirche“.

I samme nummer bladet findes blandt andet også et længere interview med
pater Cattaneo under overskriften ”Bevægelserne i kirken”.

Nærmere om Katolsk dialog & information findes på tidsskriftets hjemmeside
www.kadi.dk.
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