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NOTA DE PREMSA
Moviment Internacional Som Església (IMWAC)

Carta al Papa Benet demanant la derogació de l'obligació del celibat
El Moviment internacional Som Església ha escrit al Papa Benet, germà en Crist, per demanar
com a primer pas cap a una forma renovada del presbiterat la derogació del celibat
obligatori. Li demana "que reconsideri l'organització dels ministeris a l'Església catòlica romana,
l’abolició urgent de la llei del celibat obligatori i de reintroduir el celibat voluntari per als ministres
ordenats." Fent referència al canon 213 que garanteix als cristians el dret a l'Eucaristia, reafirma que
aquest dret fonamental no ha de ser afectat per l'actual llei eclesiàstica del celibat.
El moviment catòlic de reforma està profundament preocupat de la manca creixent de preveres tal
com es constata a l'Anuari Pontifici del Vaticà. Aquesta situació prohibeix l'Eucharistie a un nombre
creixent de parròquies, no només a Europa i als Etats Units sinó especialment a l’Amèrica Llatina. El
problema és global i exigeix urgentment una solució també global, demanada per una gran majoria
dels catòlics practicants.

Activitats futures de Som Església
-

-

-

-

Declaracions sobre l'encíclica "Humane Vitae" amb motiu del seu 40è aniversari (25-7-2008), sobre
la 3a encíclica del papa Benet (probablement estiu 2008) i amb motiu del 10è aniversari de la
"Jornada mundial de la sida" (1-12-2008).
Som Església participarà a un Sínode paral·lel que organitza la Conferència mundial per a
l'ordenació de les dones (WOW), el 15 d’octubre de 2008 a Roma (acompanyant el sínode dels
bisbes, del 5 al 26 octubre de 2008).
Alguns membres de Noi Siamo Chiesa (Som Església, Itàlia) han estat nomenats delegats al Fòrum
Social Europeu de Malmoe (Suècia), setembre de 2008 i al Fòrum Teologia i Alliberament a Belem/
Brasil, gener de 2009.
Preparació d'iniciatives per celebrar el 50è aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II (19621965).

Al Consell d’IMWC reunit a Estrasburg els dies 30 d’abril i 1 de maig de 2008, hi participaren membres
alemanys, anglesos, austríacs, belgues, catalans, danesos, espanyols, nord-americans, francesos,
irlandesos, italians, holandesos i portuguesos. També han participat a la 18a Trobada anual de la Xarxa
Europea Esglésies i Llibertat, de l’1 al 4 maig, i a la seva jornada d'estudi "La secularització en una
Europa multicultural i multiconviccional a la recerca de cohesió social a l’entorn de valors comuns".
El Moviment Internacional Som Església –promogut des de la base i que integra persones laiques,
sacerdots i religiosos– vol continuar el procés de reforma de l'Església catòlica romana, començat amb
el Concili Vaticà II (1962-1965) i que ha estat aturat aquests darrers anys. Som Església, va néixer a
Àustria i a Alemanya el 1995 a partir d'una consulta popular i actualment és present a més de 20
països i es relaciona amb altres moviments reformadors d’arreu del món.
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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 similar-minded reform
groups. We Are Church is an international movement within the Roman-Catholic Church and aims
at renewal on the basis of the Second Vatican Council (1962-1965). We Are Church was started in
Austria in 1995 with a church referendum.

