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Madrid, 7 de maig de 2008
Benvolgut Papa Benet XVI, benvolgut germà en Crist,
Nosaltres, el Poble de Déu, estem en gran manera preocupats per l'escassetat creixent
de sacerdots a nivell mundial. A causa d'això s’ha hagut de deixar la celebració de la
Santa Eucaristia en un nombre creixent de parròquies. Això inevitablement segueix les
regles organitzatives de l'església pel que fa al celibat obligatori del ministeri ordenat.
També està en contradicció amb el Cànon 213 que dóna el dret als cristians a rebre la
Sagrada Eucaristia cada diumenge.
L'Eucaristia és "font i cimera de la vida i la missió de l'Església" (XI. Assemblea General
Ordinària del Sínode de Bisbes de Roma l'octubre de 2005). Però el fet que l’Eucaristia
ja no se celebra a moltes parròquies, posa en qüestió la credibilitat de la nostra església
i impedeix als creients de participar en el sagrament més important de la comunitat. El
fidel catòlic no s'hauria de privar d'aquest acte central pel fet de voler mantenir el celibat
obligatori. L'oportunitat de celebrar l’Eucaristia hauria de ser més important que la llei de
l'Església del celibat obligatori.
La manca severa de sacerdots, tal com sabem per l'"Annuario Pontificio", afecta no
solament Europa i els Estats Units d'Amèrica, que vostè acaba de visitar, sinó que
especialment les parròquies i missions d’Amèrica del Sud. És un problema global que
exigeix urgentment una solució global i que a una gran majoria de catòlics practicants
els agradaria veure modificada. Els cristians no s’han de privar d'aquest sagrament
degut al manteniment del celibat obligatori (una norma introduïda al s. XI). "La
celebració de la Missa, com l'acció de Crist i de l'Església, és el centre de tota la vida
cristiana " (Instrucció "Sacramentum Redemptionis").
Per a fer possible que tots els cristians es beneficiïn d'aquest acte central, el Moviment
Internacional Som Església amablement li demana que reconsideri l'organització actual
dels ministeris en l'Església, i anul·li urgentment la llei actualment vigent a l'Església
Occidental del celibat obligatori per reintroduir el celibat voluntari per als sacerdots com
a primer pas vers una forma renovada de sacerdoci, que podria servir millor el poble de
Déu.
Sabem i vostè també sap que hi ha milers de sacerdots casats que estan anhelant
retornar al ministeri actiu, sense comptar els que escollirien aquest camí si el sagrament
de l'ordre fos compatible amb el sagrament del matrimoni. Sembla un extraordinari,
inexplicable i inacceptable malbaratament de potencial de servei i de comunió. Som
enviats per Jesús a portar la Bona Nova a totes les persones.

Cordialment,

Raquel Mallavibarrena
Presidenta d’ International Movement We Are Church
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International Movement We Are Church
Background Information

The International Movement We Are Church, founded in Rome in 1996, is represented in
more than twenty countries on all continents and is networking world-wide with similarminded reform groups. We Are Church is an international movement within the RomanCatholic Church and aims at renewal on the basis of the Second Vatican Council (19621965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum.

