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Me olemme kirkko pyytää Paavi Benedictusta harkitsemaan
uudelleen papiston selibaatin vapaaehtoisuutta
International Movement We Are Church / Me olemme kirkko on lähettänyt paavi
Benedictus XVI:lle kirjeen, jossa se ehdottaa papiston selibaatin palauttamista
vapaaehtoiseksi. Tämä olisi ensimmäinen askel järjestön ajaman pappeuden
uudistamisen tiellä.
Me olemme kirkko käsitteli vuoden 2009 aloitteitaan vuotuisessa kokouksessaan
Strasbourgissa Ranskassa.
Kirjeessään Me olemme kirkko pyytää paavia harkitsemaan uudelleen katolisen kirkon
papin viran tämänhetkisiä vaatimuksia. Liike toivoo paavin mahdollisimman nopeasti
kumoavan tällä hetkellä voimassa olevan määräyksen pappien pakollisesta selibaatista.
Pappien selibaatin palauttaminen vapaaehtoiseksi aloittaisi pappeuden uudistamisen.
Kirjeessään Me olemme kirkko huomauttaa, että mahdollisuuden viettää pappina
eukaristian pyhiä salaisuuksia tulisi olla Vatikaanin pappien sukupuolielämää koskevia
määräyksiä tärkeämpää. Tällä liike viittaa kanonisen lain kohtaan 213, jossa annetaan
kristityille oikeus vastaanottaa eukaristian sakramentti.
Uudistusliike on huolestunut papeiksi hakeutuvien määrän jatkuvasta laskusta.
Murheellinen kehitys voidaan todeta esimerkiksi Vatikaanin ”Annuario Pontificiosta”,
vuotuisesta kirkon tilanteen virallisesta arviosta. Pappien puutteen takia mahdollisuus
viettää pyhää eukaristiaa vaikeutuu yhä useammassa seurakunnassa. Näin ei käy vain
Euroopassa ja Yhdysvalloissa, vaan ennen kaikkea Etelä-Amerikan seurakunnissa ja
lähetysasemilla.
Kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma. Se tarvitsee maailmanlaajuisen ratkaisun,
jonka voi kirkossa tehdä vain Vatikaani.
Me olemme kirkko –liikkeen mukaan tämän ratkaisun tulee olla uskontoaan harjoittavien
katolilaisten enemmistön hyväksyttävissä.
Kirje on osoitettu ”paavi Benedictus XVI:lle, rakkaalle veljellemme Kristuksessa”. Sen on
allekirjoittanut Raquel Mallavibarrena, IMWAC:in nykyinen puheenjohtaja.
Me olemme kirkon tulevia aloitteita ovat mm:
–
–
–

Lausunnot ”Humane vitae” –kiertokirjeen 40-vuotispäivänä (25.7.2008) ja
kymmenentenä Maailman AIDS-päivänä (1.12.2008).
Paavi Benedictuksen tulevana kesänä odotettavaa, todennäköisesti varsinkin
sosiaalieettisiä ja sosiaalipoliittisia kysymyksiä käsittelevää kiertokirjettä
kommentoiva lausunto.
Liike tulee osallistumaan Piispainsynodin varjokokoukseen (15.10.2008).
Varjokokouksen on järjestänyt naispappeutta ajava maailmanlaajuinen liike

–
–

”Women´s Ordination Worldwide” (WOW). Piispainsynodi järjestetään Roomassa
5 – 26.10. 2008.
Italian Me olemme kirkko, Noi Siamo Chiesa, osallistuu Euroopan
Sosiaalifoorumiin Malmössä, syyskuussa 2008, ja Teologian ja vapautuksen
foorumiin Belemissä, Brasiliassa tammikuussa 2009.
Luonnollisesti Me olemme kirkko tulee huomioimaan monin tavoin Vatikaanin II
kirkolliskokouksen 50-vuotispäivän. Näitä projekteja valmistellaan jo nyt.

30.4. – 1.5. pidetyssä Strasbourgin kokouksessa oli läsnä Me olemme kirkon jäseniä
Itävallasta, Belgiasta, Kataloniasta, Tanskasta, Ranskasta, Saksasta, Irlannista, Italiasta,
Alankomaista,
Portugalista,
Espanjasta,
Yhdistyneistä
Kuningaskunnista
ja
Yhdysvalloista. Kokouksen yhteydessä järjestettiin 18. vuotuinen ”European Network On
The Move” –liikkeen kokous. Me olemme kirkon jäsenet osallistuivat myös sekä tähän
kokoukseen että siihen liittyneeseen opinto- ja työpiiriin. Piiri käsitteli sekularisaatiota,
maallistumista, monikulttuurisessa ja monivakaumuksellisessa Euroopassa. Sen
tarkoituksena oli etsiä ja edistää eri kulttuurien ja vakaumusten mahdollisiin yhteisiin
arvoihin perustuvaa rauhallista rinnakkaiseloa.
The International Movement We Are Church (IMWAC) / Me olemme kirkko on
maallikkojen ja seurakuntien tasolta noussut uudistusliike. Siihen kuuluu maallikoiden
lisäksi mm. pappeja, teologeja ja sääntökuntien jäseniä. Liike pyrkii jatkamaan
Vatikaanin II kirkolliskokouksen (1962-1965) aloittamaa kirkon uudistustyötä, jonka Karol
Wojtylan paavinvalinnan (1978) jälkeinen Vatikaani on pysäyttänyt.
Liike perustettiin Itävallassa ja Saksassa vuonna 1995. Nyt siihen kuuluu yli miljoona
jäsentä yli kahdessakymmenessä maassa. Liike on jatkuvasti yhteydessä muihin kirkon
uudistusliikkeisiin kaikkialla maailmassa. Suomessa liikettä edustaa Katkirkko / We Are
Church Finland.
Seuraava IMWAC:in kokous järjestetään Lontoossa toukokuussa 2009.
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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.

