International Movement We Are Church – IMWAC
European Network Church On The Move – EN/RE
http://www.we-are-church.org/

http://www.european-catholic-people.eu/

Nota de Premsa

Roma / Paris / Madrid, 18 de Febrer de 2009

PER PUBLICACIÓ IMMEDIATA

Els moviments de reforma catòlics comencen una campanya
internacional
“Per al ple reconeixement del Concili Vaticà II”
Protesta internacional contra l’aixecament papal de l'excomunió de bisbes de la
“Societat de St. Pius X”
Els moviments de reforma catòlics d’arreu del món protesten contra l’aixecament papal de
l'excomunió de bisbes de la “Societat de St. Pius X” (SSPX), doncs és prou conegut des de fa molt
temps que la teologia de la SSPX és antisemita. Fins i tot si deixem de banda el cas Williamson, la
decisió del papa sembla més que inoportuna.
Encara que es presenta com un acte per afavorir la reunificació de l'Església, en realitat fa més gran la
divisió dins de l'Església catòlica. És una divisió provocada per un Papa que s'està identificant cada
cop més amb una minoria que es nega a reconèixer el Concili Vaticà II (1962-65). Aquest Concili va
portar, entre altres coses, un nou enfocament de l’ecumenisme i el diàleg interreligiós, especialment
amb el poble jueu; la llibertat religiosa; la llibertat de consciència de forma notòria dins de l'Església;
una mirada positiva envers el món i la participació de la comunitat en la missa.
Manifest internacional per al ple reconeixement del Concili
El Moviment Internacional Som Església (IMWAC) i la Xarxa Europea Església en Marxa (EN/RE)
obren una campanya internacional “Per al ple reconeixement dels decrets del Concili Vaticà II”,
encapçalada per nombrosos teòlegs i cristians d’Alemanya, Àustria i Suïssa: http://www.petitionvaticanum2.org/
L'IMWAC i la EN/RE demanen a tothom; cristians de base, sacerdots, membres d'ordres religioses i
grups de reforma d’arreu del món que donin suport a aquesta important campanya –actualment
disponible en 12 llengües– amb les signatures dels seus membres i seguidors. A l'acabament de la
campanya, les llistes de signatures es lliuraran al Vaticà, a les Nunciatures, i a les Conferències
Episcopals. S’informarà la premsa del resultat.
Creiem que la proximitat entre la cancel•lació de l'excomunió (publicada el 24 de gener de 2009) i el
50è aniversari de la proclamació d’un Concili General de l'Església pel Beat Papa Joan XXIII (25 de
gener de 2009) dóna una clara indicació de la direcció que el present papat desitja prendre. Notem un
desig de retornar a l’Església del pre-Vaticà II amb la seva por a l'obertura a la inspiració de l'Esperit
Sant, la manca d'apreciació dels “signes dels temps” i la negació dels valors de les institucions
democràtiques.
L’IMWAC i EN/RE, opinen que podria haver-hi una reacció pitjor al curs que està prenent la jerarquia
de l'Església, que portés a la dimissió i l’apatia. Això només ajudaria els adversaris de la renovació
pensada pel Vaticà II. Al contrari, cal esperança i activitat coratjosa. Demanem a tots els bisbes i a tots
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els creients de no abandonar el camí d’aquest gran Concili Pastoral de l'Església catòlica romana. Hem
de fer tot el que calgui per rescatar de l’oblit les iniciatives del Concili i assegurar-nos que impregnin
la vida de l'Església.
Enllaços:
MANIFEST “Per al ple reconeixement dels decrets del Concili Vaticà II” disponible en:
[Català] [Cesky] [Deutsch] [English] [Español] [Français] [Hrvatska] [Italiano] [Magyar] [Nederlands]
[Polska] [Portuguese] [русский] [Suomi]
CONFERÈNCIA del jesuïta Wolfgang Seibel sobre el Concili Vaticà II (pronunciada el 8 de
novembre de 2008 a l’assemblea nacional de Som Església Alemanya)
[English] [Français] [Deutsch] [Italiano] [Español]
Persones de contacte:
Austria: Hans Peter Hurka +43-650-315 42 00 hans_peter.hurka@gmx.at
Belgium: Edith Kuropatwa-Fèvre +32-(0)-2-567-09-64 ekf.paves@telenet.be
Brazíl: Irene Cacais +55-61 3223 4599 luisirenecacais@solar.com.br
Canada: Jean Trudeau +1-613)745-2170 trudeau.jean@videotron.ca
Catalunya: Francesc Bragulat somescat@somesglesia-cat.org
Chile: Enrique Orellana +56-696 4491 lapazesobradelajusticia@yahoo.com
Denmark: Kaare Rübner Jorgensen + 45 367 81 804 ruebnerjo@webspeed.dk
Finland: Giovanni Politi giovanni.politi@kolumbus.fi
France: Hubert Tournès +33-240119873 hubertournes@orange.fr
Germany: Christian Weisner +49-172-518 40 82 media@we-are-church.org
Hungary: Dr. Marcell Mártonffy +36 1 2190621 martonffy@pantelweb.hu
Ireland: Helen McCarthy wearechurchireland@eircom.net
Italy: Vittorio Bellavite +39-02-70602370 vi.bel@IOL.IT
Netherlands: Henk Baars +31-20 6370221 hbaars@steknet.nl
Norway: 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
Spain: Raquel Mallavibarrena +34-649332654 rmallavi@mat.ucm.es
Sweden: Krister Janzon krister.janzon@comhem.se
Switzerland: Brigitte Durrer +41-819212725 bridu@gmx.ch
United Kingdom: Martin Pendergast +44 (0)208 986 0807 martinjp@btinternet.com
United States: Aisha Taylor +1 202 675-1006 ataylor@womensordination.org
Anthony Padovano +1 973-539-8732 tpadovan@optonline.net
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