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Madrid, 7. toukokuuta 2008
Arvoisa paavi Benedictus XVI, hyvä veli Kristuksessa

Me, Jumalan kansa, olemme huolissamme pappien määrän maailmanlaajuisesta vähenemisestä.
Tämän ilmiön vuoksi Pyhän Eukaristian viettoa on pitänyt rajoittaa yhä useammissa
seurakunnissa. On ilmiselvää, että tämä on seurausta kirkon hallinnollisista säännöistä, jotka
koskevat pakollista selibaattia. Nykyinen tilanne on vastoin kanonia 213, joka antaa kristityille
oikeuden vastaanottaa Pyhä Eukaristia joka sunnuntai.

Eukaristia on ”kirkon elämän ja lähetyksen lähde ja täydentyminen” (XI Ordinary General
Assembly of the synod of Bishops in Rome October2005). Tosiasia, ettei Eukaristiaa vietetä enää
kaikissa seurakunnissa, asettaa kirkon uskottavuuden kyseenalaiseksi ja aiheuttaa kärsimystä
uskoville, jotka eivät voi vastaanottaa kommuunion pyhää sakramenttia. Katolilaisilta ei saisi
riistää mahdollisuutta osallistua kommuunioon pappien pakollisen selibaatin vuoksi. Eukaristian
viettämisen mahdollisuus pitää asettaa kirkon laissa ensisijaiseksi pakolliseen selibaattiin nähden.

Vakava pappispula (”Annuario Pontificio”) ei koske ainoastaan Eurooppaa ja Pohjois-Amerikan
Yhdysvaltoja –jossa juuri olette vierailleet-vaan erikoisesti seurakuntia ja lähetystä EteläAmerikassa. Pappispula on globaali ongelma, joka vaatii nopeanglobaalin ratkaisun. Ratkaisevaa
muutosta tässä asiassa odottaa suurin osa katolilaisista. Kristityiltä ei tule pidättää sakramenttia
ylläpitämällä pakollista selibaattia (lakia, joka on peräisin 11. vuosisadalta). ”Messun
viettäminen, Kristuksen ja kirkon tekona, on koko kristillisen elämän ydin” (”Redemptionis
sacramentum”, johdanto)
Tarkoituksenaan mahdollistaa messun ja eukaristian viettämisen kaikille kristityille
Kansainvälinen liike We Are Church ystävällisesti pyytää teitä harkitsemaan uudelleen nykyistä
hallintokäytäntöä kirkossa ja kiireellisesti korjaamaan nykyisen Läntisen kirkon pakollista
selibaattia koskevan lain ja palauttamaan pappien vapaaehtoisen selibaatin ensimmäisenä
askeleena pappeuden uudistamisessa niin että pappeus paremmin voisi palvella Jumalan kansaa.

Me tiedämme ja te tiedätte, että tuhannet avioituneet papit toivovat voivansa toimia pappeina
puhumattakaan niistä monista, jotka valitsisivat pappeuden tien,mikäli heidän olisi mahdollista
saada avioliiton sakramentti. On poikkeuksellista, selittämätöntä ja ei-hyväksyttävää heittää

hukkaan mahdollisuus palvelemiseen ja kommuunioon. Jeesus lähetti meidät välittämään
ilosanomaa kaikille ihmisille.
Vilpittömästi teidän
Raquel Mallavibarrena
kansäinvälisen We are Church liikkeen puheenjohtaja
(Kielenkäännös englannin kielestä: Katkirkko – Finland
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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.

