„Kryzys Boga i kryzys Kościoła to kwestie, których nie wolno sobie przeciwstawiać!”

Kościół to My (Wir Sind Kirche) a wizyta papieża Benedykta XVI w Niemczech (22-25
września 2011 r.)
Oświadczenie dla dziennikarzy, Berlin/Erfurt/Freiburg/Munich, 18 września 2011 r.
“Kryzys Boga i kryzys Kościoła to kwestie, których nie wolno sobie przeciwstawiać!” - tak
nalega Ruch Ludu Kościola Kościół to My (“KirchenVolksBewegung Wir Sind Kirche”) przy okazji
podróży papieża Benedykta XVI do Niemiec w dniach 22-25 września 2011- podróży, która będzie
jego pierwszą oficjalną wizytą we własnej ojczyżnie. Hasło tej wizyty: “Gdzie jest Bóg, tam jest
przyszłość” koncentruje się na kwestii Boga. Jednak nie można i nie należy pozwolić na to, aby
narastające problemy i ułomności Kościoła zostały usunięte w ten sposób z pola widzenia,
gdyż to właśnie struktury samego Kościoła coraz bardziej zagradzają w Kościele drogę ludziom,
ktorzy poszukują Boga i którzy pragną praktykować swoją wiarę wewnątrz wspólnoty kościelnej.
Obecna wizyta papieża Benedykta XVI w Niemczech ma miejsce w okresie najostrzejszego
światowego kryzysu Kościoła Rzymsko-Katolickiego od czasów Reformacji. Według statystyk
za rok 2010, ogłoszonych dopiero niedawno przez Episkopat Niemiec, nigdy przedtem w historii
Republiki Federalnej Niemiec nie malała tak gwałtownie liczebność katolików - zarówno
mężczyzn jak i kobiet. Dzieje się tak pomimo tego, że obecny papież pochodzi z Niemiec, a
główny akcent jego pontyfikatu koncentruje się na Europie.
W obliczu pogłębiających się coraz bardziej problemów dotyczących duszpasterskiej misji Kościoła
– i to nie tylko w Niemczech, lecz na skalę światową – katolicki ruch reformatorski o
ogólnoświatowym zasięgu Kościół to My stwierdza, iż Kościół Rzymsko-Katolicki nie jest w stanie
i wręcz nie może sobie pozwolić na dalsze uchylanie się przed reformami, które powinny były
zostać przeprowadzone już dawno temu. Najwyższy już czas, aby wkroczyć na drogę prowadzącą
do konstruktywnego dialogu na temat przyszłości Kościoła – drogę wyznaczoną już i postanowioną
ponad 50 lat temu przez Drugi Sobór Watykański.
Wizyta papieska w Niemczech nie spotyka się bynajmniej z ogólną aprobatą. Zwłaszcza
zaplanowane przemówienie papieża w niemieckim Bundestagu oraz jego spotkanie z sędziami
Federalnego Sądu Konstytucyjnego w Seminarium Duchownym we Freiburgu prowokują do pytań
o sytuację prawną oraz o władzę i uprawnienia papieskie w jego trzech zasadniczych
politycznych i religijnych rolach: jako przedstawiciela “Stolicy Apostolskiej”, jako szefa minipaństwa Miasto Watykan i jako głowy Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
● Organizacja Kościół to My wezwała politycznych przedstawicieli narodu niemieckiego
do poruszania kwestii praw człowieka w Kościele podczas spotkań z papieżem
Benedyktem XVI – tak, jak na przykład uczynił to kanclerz Niemiec w Chinach.
Nieustajacym skandalem jest fakt, że “Stolica Apostolska”, czyli państwo watykańskie,
należy do nielicznych podmiotów prawa międzynarodowego, które dotychczas nie
podpisały Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, ani też Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka.
● W “Liście otwartym do Kościołów Reformacji” (PDF w języku w niemieckim),
organizacja Kościół to My wyraża poparcie dla wniosku o ostateczne uznanie ich przez
Kościół Rzymsko-Katolicki za pełnoprawne kościoły w pełnym sensie tego określenia.

Należy koniecznie poddać rewizji deklarację “Dominus Iesus” (za którą odpowiedzialny był
Józef Ratzinger w roku 2000 jako ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary i którą
zatwierdził w roku 2007 już jako papież). Jak najszybszego wyjaśnienia wymaga kwestia
wspólnoty przy Stole Pańskim, zwłaszcza dotyczącej międzywyznaniowych par
małżenskich
● Organizacja Kościół to My uważa również, że wątpliwości budzi planowane spotkanie
papieża z sędziami Federalnego Sądu Konstytucyjnego w Seminarium Duchownym we
Freiburgu. Watykan, który w znacznym stopniu zależny jest finansowo od Kościoła w
Niemczech, postrzega relacje między Kościołem a państwem w Niemczech, wraz ze
znacznymi przywilejami, które państwo przyznaje Kościołom, jako zagrożone na skutek
ogólnych przemian społecznych, a zwłaszcza ze strony sekularyzujacych tendencji
wewnątrz niemieckich partii politycznych. Widzi tez zagrożenia ze strony niektórych
państw-członków Unii Europejskiej.
“Wezwania do Papieża” zebrane przez Ruch Ludu Kościoła zostaną wręczone nuncjuszowi
apostolskiemu w Berlinie we wtorek 20 września 2011 r. (podczas spotkania zamkniętego dla
przedstawicieli prasy).
Główna impreza programu grup reformatorskich w Kościele wyznaczona jest na środę 21
września 2011 r. w Berlinie. Wezmą w niej udział między innymi Karin Kortmann (wiceprezes
Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich) oraz prof. Hermann Häring (teolog,
współpracownik Hansa Künga i ekspert w kwestiach papieskich). Tytuł spotkania: “(Nie) Jesteśmy
Papieżem! Krytyczne pytania w związku z wizytą Benedykta XVI”.
Spotkania i akcje kościelnych grup reformatorskich w poszczególnych miastach Niemiec:
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=603#VERANSTALTUNGEN
Różnojęzyczne informacje podstawowe na temat wizyty papieskiej:
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=129&id_entry=3529
Konferencje prasowe organizacji Kościół to My oraz kontakty prasowe dotyczące wizyty
papieskiej:
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=128&id_entry=3563
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