VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker

www.veok.dk

VEOK's Nyhedsmail nr. 77
1-nov-2009

Arme søstre
Kaare Rübner Jørgensen, formand
Antallet af amerikanske ordenssøstre er faldet med omkring 100.000 inden for de sidste
fyrretyve år, således at det i dag er på ca. 78.000. Det er der mange grunde til, men de
skal ikke omtales her. Som nævnt i Katolsk Orientering nr. 14 (4. september 2009) har
Vatikanet nu set sig foranlediget til at foretage en undersøgelse af ordenskommuniteternes
”spiritualitet og praksis, mission og ledelse og deres økonomi”. ”Undersøgelsen har også’,
hedder det videre, ”til formål at afdække ordenssøstrenes loyalitet over for Kirkens lære
omkring spørgsmål som ordinering af kvindelige præster, homoseksualitet og Kirken rolle i
frelsen”.
At det sidste trods benægtelser fra Vatikanet er det primære formål bliver klart, når man
ser, at ingen af de klausurerede nonneordener (benediktinere, cisterciensere m.v.) skal
undersøges, selv om det er blandt dem, den største tilbagegang har fundet sted. Desuden
er tilbagegangen universel og i procent rent faktisk større i lande som Frankrig, Belgien og
Holland, hvorfor det ville være langt billigere at foretage en undersøgelse af søstrenes liv i
disse lande end i USA.
Det er med god grund, at amerikanske ordenssøstre nu føler sig utrygge og svigtet af
kirkens øverste ledelse. Denne utryghed er blevet endnu større, da det blev kendt, at
Vatikanet havde udpeget Moder Mary Clare Millea som apostolisk visitator, for dels er hun
medlem af ordenen ”Jesu hellige Hjerte”, som ikke er særlig udbredt i USA, dels har hun i
det meste af sit nonneliv boet i Rom. Noget større kendskab til de forhold, hun på
Vatikanets vegne skal evaluere, kan hun bestemt ikke siges at have. De søstre fra de
forskellige kommuniteter hun har anmodet om som sine agenter at foretage de praktiske
visitationer, har da også for de langt flestes vedkommende undskyldt sig; de ønsker ikke at
optræde som stikkere og udlevere deres medsøstre.
Det har også ”ophidset” søstrene, at sr. Millias indberetning til Vatikanet er fortroligt,
således at de ikke får lov til at se og kommentere den, inden den sendes til Rom, samt at
deres kommuniteter selv skal udrede omkostningerne. Deres økonomi, der i forvejen ikke
er den bedste, kan derfor ikke undgå at blive yderligere forværret ved denne visitation,
som hverken de eller deres biskopper har bedt om.
I Rom skal indberetningen behandles og bedømmes af kardinal Franc Rodé C.M., der er
prefekt for Kongregationen for Ordensfolk. Han er 75 år og fra Slovenien. Som
nedenstående billeder, der er taget i forbindelse med en præstevielse, viser, lever han i et
helt andet århundrede end os andre og har vist aldrig hørt om Andet Vatikanerkoncil. Vil
han virkelig være i stand til at vurdere og påskønne det enorme, selvopofrende arbejde, de
amerikanske ordenssøstre yder? Det tvivler de på, og det gør jeg også.
Så jeg siger: ’Arme søstre’.
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De forberedende bønner i kardinalens modtagelsesværelse

Processionen til kapellet
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Ministranter modtager kommunionen
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