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"Efter Benedikt XVI's 5. jubilæum i pavestolen, er det nu på tide at igangsætte de
udskudte reformer"
IMWAC opfordrer alle troende katolikker til at støtte Hans Küng's åbne brev af 15.april
2010 til alle romersk-katolske biskopper. Se www.veok.dk under menupunktet Nyheder
Den internationale bevægelse IMWAC beklager, at femårsdagen for pave Benedikt XVI's
valg i så høj grad er plettet af vor kirkens nuværende dybe krise, forårsaget af den verdensomspændende afsløring af seksuelt misbrug og den hemmeligholdelse heraf, der er
sket i så lang tid.
"Det er ikke den voksende sekularisme, der har forårsaget den dybeste krise i vor kirkes
historie, men pavens manglende evne til at læse tidens tegn", erklærer Raquel Mallavibarrena fra den spanske Somos Iglesia, som i øjeblikket er formand for International Movement We Are Church. "Misbruget og fortielsen heraf skyldes en umenneskelig opfattelse
af seksualitet og forældede patriarkalske magtstrukturer. Den nuværende globale krise gør
det klart, at gejstligt hierarki alene ikke mere kan tjene som grundlag og begrundelse for
den katolske kirkes institutionelle struktur og myndighed."
IMWAC værdsætter pavens nuværende aktiviteter til bekæmpelse af pædofili i Kirken. Benedikts tragedie skyldes det faktum, at han startede for sent, for svagt, og at han ikke har
tilstrækkelig støtte af alle kardinaler, biskopper og den romerske Kurie.
Han høster nu frugterne af, hvad han såede, da han i 2001, som præfekt for Troslærekongregationen beordrede alle biskopper i den universelle kirke til at skjule præsternes seksuelle forbrydelser mod mindreårige for de offentlige myndigheder og i stedet rapportere
dem til hans kontor.
Joseph Ratzinger, der i de seneste tre årtier har haft det næsthøjeste institutionelle ansvar
for udformningen af officielle katolske læresætninger, er ansvarlig for den manglende reaktion på de oplysninger, der er kommet fra mange sider. Igen og igen har han ignoreret de
anmodninger, han har modtaget fra biskopper, teologer og mange almindelige troende fra
hele verden, om hvordan man skulle klare pastorale udfordringer i deres lande.
Især er han med fjendtlighed gået mod befrielsesteologien.
Nu efter Benedicts fem år i embedet er de grundlæggende svagheder ved hele den romersk-katolske kirkes organisation afsløret: dens hierarkiske forfatning, opdelingen i to
klasser bestående af henholdsvis præster og lægfolk og den romerske centralisme.
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Ydermere er den stærke modstand mod krig, som prægede Johannes Paul II, blev opgivet
af Benedict XVI, der mødtes på meget venskabelig fod med den tidligere amerikanske
præsident George W. Bush, der er ansvarlig for angrebet på Irak. Paven skal vende tilbage til den energiske modstand mod de statsledere, der arbejder for krig. Han skal tale klart
og tydeligt om krig, nedrustning og våbenhandel.
"Den opstandelse, der gik gennem kirken over hele verden, da paven i alene og med total
mangel på respekt for princippet om kollegialitet, ophævede bandlysning af de fire biskopper fra SSPX (Pius X Selskabet), var en klar manifestation af pave Benedikt XVI’s afstandtagen fra Det andet Vatikankoncil ", siger den kommende formand for International Movement We Are Church Pedro Freitas fra Nos Somos Igreja (We Are Church) i Portugal.
"Den ekstreme centralisering af magten og den totale mangel på respekt for nærhedsprincippet i kirken, som har karakteriseret Benedikt's ledelse, har alarmerende konsekvenser
og bidrager i høj grad til de voksende pastorale udfordringer, som de lokale kirker nu står
overfor, med en forældet form af præsteskab, som stadig flere og flere lægfolk svigter".
International Movement We Are Church støtter fuldt Hans Küng's åbne brev til biskopperne, hvor han opfordrer dem til at presse på for at få gennemført reformer. Vi er Kirken opfordrer alle troende til at sende e-mails og breve til deres biskop, (biskop@katolsk.dk) og
nuntius (nunciature@telia.com) til støtte for Küng's åbne brev.
Den nuværende krise og den utilstrækkelige reaktion på krisen fra kirkens myndigheder
viser med hidtil uset styrke, at strukturreformer i overensstemmelse med Det andet Vatikankoncil, som også We Are Church har anmodet om i 15 år, ikke kan udsættes.
Nu er det tid til at starte disse reformer:
1. Guds folk må nødvendigvis deltage på alle niveauer i vores kirke, så innovative
måder kan påbegyndes med henblik på løsningen af de pastorale udfordringer. De
troende skal have indflydelse på udnævnelsen af biskopper. Sker det ikke, vil Rom
fortsætte med at udnævne biskopper, der bekymrer sig mere om institutionen end
om deres menighed.
2. Det kirkelige kvindehad skal afvikles, og kvinder skal have adgang til alle kirkens
embeder. At have et embede er at udføre en tjeneste, ikke at udøve magt.
3. Cølibatet bør blive frivilligt, så ægteskabelig kærlighed er ikke længere et tabu for
præster.
4. De videnskabelige resultater vedrørende seksualitet skal anerkendes og forrangen
for det enkelte menneskes samvittighed skal respekteres.
5. Evangeliet skal forkyndes som en opfordring til et liv i alt dets fylde og ikke bruges
som et middel for at disciplinere mennesker gennem intimidering.
Pave Βenedict bør forstå den stadigt kraftigere, verdensomspændende kritik af hans pontifikat som udtryk for dyb bekymring for alle Kirkens troendes velfærd.
Den kanoniske Lov (Kirkeretten) siger i canon 212: "Den kristne troende kan tilkendegive
sine behov, især åndelige, og deres ønsker over for kirkens præster." (§ 2). "Med deres
viden, kompetence og prestige, har de har ret - og til tider endda pligt – til med ærbødignymail90.doc
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hed over for deres præster at oplyse dem om deres mening om spørgsmål, som vedrører
kirken og til at give deres mening til kende over de øvrige troende, når det ikke berører
integriteten af tro og moral."(§ 3).
Om IMWAC: http://www.we-are-church.org/int/
International Movement We Are Church, der blev grundlagt i Rom i 1996, er ved datterorganisationer repræsenteret i mere end tyve lande på alle kontinenter og networker over
hele verden med tilsvarende, fordomsfrie, katolske reformgrupper. We Are Church er en
international bevægelse i den romersk-katolske kirke og har til formål at fremkalde en fornyelse på basis af det andet Vatikankoncil (1962-1965).
We Are Church blev stiftet i Østrig i 1995. Dets første opgave var at stå for en folkeafstemning blandt landets katolikker for at markere en afstandstagen til den pædofilibelastede kardinal-ærkebiskop Hans Herman Groër i Wien og derved tvinge Vatikanet til at afsætte ham.
IMWACs datterorganisationer kan kontaktes på følgende adresser:
Danmark: Kaare Rübner Jørgensen, +45 3879 1804 ruebnerus@gmail.com
Belgien:
Edith Kuropatwa-Fevre +32 (0) 2-567-09-64 ekf.paves@happymany.net
Brasilien: Irene Cacais +55-61 3223 4599 luisirenecacais@solar.com.br
Canada:
Jean Trudeau +1-613 745-2170 trudeau.jean@videotron.ca
Cataluña: Francesc Bragulat somescat@somesglesia-cat.org
Chile:
Enrique Orellana +56-696 4491 lapazesobradelajusticia@yahoo.com
Finland:
Giovanni Politi giovanni.politi@kolumbus.fi
Frankrig: Hubert Tournes +33-240119873 hubertourne@orange.fr
Tyskland: Christian Weisner +49-172-518 40 82 media@we-are-church.org
Ungarn:
Dr. Marcell Mártonffy +36 1 2190621 martonffy@pantelweb.hu
Irland:
Helen McCarthy wearechurchireland@eircom.net
Italien:
Vittorio Bellavite +39-02-70602370 vi.bel@IOL.IT
Holland:
Henk Baars +31-20 6370221 hbaars@steknet.nl
Norge:
Aasmund Vik aasmund.vik @ nationaltheatret.no
Peru:
Franz Wieser +51-1-4492716 fwieser@speedy.com.pe
Portugal: Maria Joao Sande Lemos 351,91 460 2336 mjoaosandel@gmail.com
Spanien: Raquel Mallavibarrena +34-649332654 rmallavi@mat.ucm.es
Sverige:
Krister Janzon krister.janzon@comhem.se
Schweiz: Brigitte Durrer +41-819212725 bridu@gmx.ch
UK:
Martin Pendergast +44 (0) 208 986 0807 martinjp@btinternet.com
USA:
Anthony Padovano +1 973-539-8732 tpadovan@optonline.net
Østrig:
Hans Peter Hurka +43-650-315 42 00 hans_peter.hurka@gmx.at
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