
A II. János Pál pápa életmûvét tárgyilagosságra törekvõen értelmezõk általában pozitívan értékelik „külpolitikáját”,
vagyis kiállását az emberi méltóság, az emberi jogok, a béke, az élet feltétlen védelmében, a kapitalizmus, a kizsákmá-
nyolás ellen, illetve a szegények, az elnyomottak mellett, továbbá erõfeszítéseit a felekezetek, illetve a vallások párbe-
szédének elõmozdításáért. (Kérdés persze például, hogy mennyit ártott a szegényeknek és elnyomottaknak a felszabadí-
tási teológia elfojtásával.)

Ezek az elemzõk ugyanakkor határozottan negatívnak minõsítik II. János Pál „belpolitikáját”, vagyis az emberi méltó-
ság és az emberi jogok elfojtását az egyházon belül, számos korkérdés lesöprését (pl. papi nõtlenség, nõk pappá szentelé-
se, elváltak újraházasodása), kinevezési gyakorlatát, „elmaradott” és „beszûkült” vallási szemléletét és így tovább.
(Nekünk, magyaroknak különösen fájdalmas, hogy nem állt ki a csángók magyar nyelvhasználata mellett, Romániában
járva nem ment el Gyulafehérvárra, vagy az, hogy a szlovákiai magyar katolikusok évtizedes könyörgésére sem adott ne-
kik magyar anyanyelvû püspököt.)

Az alábbiakban egy kommentárok nélküli listát közlünk az elõzõ pápa idején hozott „fegyelmi intézkedésekrõl”, ame-
lyek sok mindent elárulnak a jelenlegi pápáról is.

Egy pápaság árnyoldalai
Huszonhat éves pápaságával II. János Pál egyike azoknak a pápáknak, akik a leghosszabb ideig kormányozták az

egyházat . Ilyen hosszú idõ alatt a fény s az árnyék egyaránt megmutatkozik. Az ADISTA, egy római székhelyû sajtószol-
gálat, felsorolja azokat a szempontokat, amelyeket minden jubileumi ünneplés figyelmen kívül hagyott, amelyek azonban
ettõl nem válnak kevésbé igazzá: azokat az intézkedéseket, amelyek ennek a pápaságnak másik arcát tükrözik.

Nem mindig a pápa volt a felelõs a
Vatikán negatív lépéseiért. Épp elég
gyakran környezete, a római Kúria
ügyködött, különösen is felbátorodva
II. János Pál betegségén. Sokszoro-
san megmutatkozott a hatalmi visel-
kedés olyan személyekkel és csopor-
tokkal szemben, akik, ill. amelyek
nyíltan kimondják véleményüket,
szemben haladnak az egyházi trend-
del, a Zsinat nyílt értelmezése mellett
állnak ki, vagy olyan vonalvezetést
sugallnak, amely az evangélium üze-
netének tûnik számukra. Ha nem le-
het is csupán a „restauráció” mérlegé-
re tenni ezt a pápaságot, a történelem
iránti tisztelet megköveteli, hogy ne
csupán érdemeit vegyük figyelembe,
hanem árnyoldalait is.

Az itt következõ lista ilyen tenden-
ciákat vázol fel, anélkül hogy igényt
tartana a teljességre. Például nemigen
tudja tekintetbe venni az egyházon
belüli irányzatok vagy a felszabadítá-
si teológia megfegyelmezése érdeké-
ben foganatosított püspök-kinevezé-
seket, ahogyan a szentté avatások po-
litikáját sem.

1978

Októberben II. János Pál hivatalba
lép. Már december 2-án levelet intéz
az ENSZ fõtitkárához, Kurt Wald-
heimhez, az Emberi Jogok Nyilatko-
zatának harmincéves jubileuma al-
kalmából, s ebben arra kéri az ENSZ-
et, hogy szavatolja az emberi jogokat
és a vallásszabadságot, de egy szó
sem esik benne arról, hogy ezeket a
jogokat az egyháznak is gyakorlattá
kellene tennie „a maga körén belül”.
Az ilyen „mulasztások” önmagukért
beszélnek.

1979

Januárban a pápa részt vesz Pueblá-
ban (Mexikó) a 3. Latin-amerikai Püs-
pöki Konferencián, és frontális támadást
intéz a felszabadítási teológia ellen.

Február 27-én a Hittani Kongregáció
elé idézik Berhard Häringet, és felszó-
lítják, hogy hagyja abba a Humanae vi-
tae enciklika (VI. Pál, 1968) kritizálását.

Márciusban a pápa kihallgatáson
fogadja Oscar Arnulfo Romero san
salvadori érseket. Ezt követõen az ér-
sek arról panaszkodik, hogy Róma
„semmiféle megértést” nem tanúsít az
õ lelkipásztori gyakorlata iránt, melyet
szélsõségesen nehéz helyzetben foly-
tat. Egy 1980-as kihallgatáson jobban
bánnak vele, de 12 hónapon belül har-
madszor ültetnek a nyakára apostoli
vizitátort. (A római támogatás hiánya
sokak szerint nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy a salvadori nagybirtokosok,
katonai vezetõk és politikusok 1980
márciusában „gond nélkül” lelövet-
hették Romero érseket. – A szerk.)

A Hittani Kongregáció szabályos
és igazságos per nélkül eltiltja
Jacques Pohier francia domonkos
szerzetest a misézéstõl, és megfosztja
tanári hivatalától, mert nézeteivel ál-
lítólag vétett az Istenrõl és az eucha-
risztiáról szóló hivatalos tanítás el-
len. Ez a Kúria elsõ intézkedése egy
teológus ellen a Zsinat után.

Amerikai útján a pápa elutasítja az
amerikai apácák kérését, hogy biz-
tosítsa „a nõk hozzáférését minden
egyházi hivatalhoz”.

Decemberben a Hittani Kongregá-
ció pert indít Edward Schillebeeckx
holland teológus ellen. Teljes rehabili-
tálása mindmáig várat magára. (Schil-
lebeeckx 2004-ben elhunyt. – A szerk.)

December 15-én a Hittani Kongre-
gáció kijelenti: „Írásaiban Hans
Küng professzor nem képviseli tel-
jességében a katolikus hitet, nem szá-
míthat tovább katolikus teológusnak,
s ezért a jövõben nem taníthat.” Küng
vita tárgyává tette a „pápai tévedhe-
tetlenség” dogmáját, és azt javasolta,
hogy „pápai tévedhetetlenség” („in-
fallibilitás”) helyett „az egyház inde-
fektibilitásáról” („megromolhatatlan-
ságáról”? – A ford.) beszéljünk.

1980

Januárban Rómában ülésezik a hol-
land püspöki szinódus. A pápa arra
kötelezi a holland püspököket, hogy
vonják vissza a holland lelkipásztori
szinódus intézkedéseit.

Október 14-én a Hittani Kongregá-
ció megszorító intézkedéseket hoz a
papi nõtlenség fogadalmának felol-
dásával és a papok laikus állapotba
visszahelyezésével kapcsolatban.

November 20-i iratával Franjo Se-
per bíboros, a Hittani Kongregáció
prefektusa közli Edward Schil-
lebeeckx-szel, hogy nyilatkozatai
„nem elégségesek ahhoz, hogy elosz-
lassák írásainak krisztológiai vonat-
kozású félreértéseit”.

1981

Októberben a pápa „biztost” nevez
ki a jezsuiták vezetése mellé. Ez a sú-
lyos beavatkozás heves reakciókat
vált ki sok jezsuitából.

A november 22-i keltû, Familiaris
consortio kezdetû irat megerõsíti,
hogy az elvált keresztények nem já-
rulhatnak az eucharisztiához, és test-
vérként-nõvérként kell együtt élniük.
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1982

Nicaragua püspökeihez intézett, jú-
nius 29-i iratával a pápa elítéli a „nép-
egyházat” (azokat a bázisközössége-
ket, amelyek kapcsolatban állnak a
felszabadítási teológiával).

Augusztus 23-án a pápa a spanyol
püspökök akarata ellenére létrehozza
„a Szent Kereszt és az Opus Dei sze-
mélyi prelatúráját”.

1983

Április 25-én a pápa kihirdeti az új
egyházjog életbe lépését. Ebben visz-
szanyesik a zsinati reformokat, és
megerõsítik a pápai centralizmust.

Márciusban a pápa nyilvánosan
megrendszabályozza Ernesto Car-
denal nicaraguai papot, mert minisz-
terséget vállalt a szandinista kor-
mányban, egyik prédikációjában pe-
dig azt követeli azoktól az anyáktól,
akik a „kontrák” (az USA által be-
csempészett földalatti hadsereg) által
meggyilkolt fiaik miatt panaszkod-
nak, hogy hallgassanak.

Vizsgálat indul Raymond Hunt-
hausen Seattle (USA) érseke ellen, a
fegyverkezésre vonatkozó állásfogla-
lásai miatt.

1984

A Hittani Kongregáció eljárást in-
dít „a felszabadítási teológia atyja”, a
perui Gustavo Gutiérrez ellen,
mondván, írásaiban „marxista befo-
lyások fedezhetõek fel”. Március 6-i
keltû, Libertatis nuntius kezdetû inst-
rukciójában Joseph Ratzinger, a Hit-
tani Kongregáció prefektusa elítéli a
felszabadítási teológia áramlatait.

Szeptember 7-ére Ratzinger bíbo-
ros Rómába idézi a brazil Leonardo
Boff-ot, a felszabadítás legismertebb
teológusát.

Rómába idézik a perui püspököket,
hogy határolódjanak el a felszabadí-
tási teológiától, de ez a kísérlet siker-
telen marad.

Decemberben a Szentszék kény-
szeríti Peter-Hans Kolvenbach je-
zsuita rendfõnököt, hogy zárja ki a
rendbõl Fernando Cardenalt (Er-
nesto Cardenal testvérét), mivel okta-
tási miniszterséget vállalt a szandi-
nista kormányban.

1985

Bulányi György magyar piarista
szerzetesnek – az általa alapított Bo-
kor Bázisközösség inspirátorának, a
katonai szolgálat lelkiismereti okból
való megtagadása bátorítójának és a
püspökök kommunista rendszerrel

szembeni magatartása kritikusának –
Ratzinger bíboros elõtt kell igazolnia
magát.

Március 11-én Ratzinger bíboros
egy Notificatio-ban („Tájékoztató”)
kijelenti, hogy „Leonardo Boff Egy-
ház, karizma és hatalom c. könyvé-
nek tételei veszélyeztetik a hit egész-
séges tanítását”.

A pápa beavatkozik az áprilisban
ülésezõ olasz püspöki konferenciába.
Camillo Ruini püspök felülkerekedik
Anastasio Ballestrero bíborossal, a
püspöki kar elnökével és Carlo Ma-
ria Martini bíborossal, Milánó érse-
kével szemben, akik az olasz egyház
nyitása mellett foglalnak állást. Júni-
usban Ruini a püspöki konferencia
titkára lesz, egy évvel késõbb pedig
bíboros. Ennek következtében a Ka-
tolikus Akció, valamint annak lapja,
az Avvenire vezetõségét leváltják, és
állásaikat Ruini bíboros bizalmi em-
bereivel töltik be, akik azt a feladatot
kapják, hogy ne tegyenek politikai
nyilatkozatokat. 2000 szeptemberé-
ben megszüntetik a Katolikus Akció
hetilapját, a Segno Sette-t, mivel ál-
lást foglalt politikai, erkölcsi és egy-
házi kérdésekkel kapcsolatban.

1986

Egy szeptember 15-i Notificatio-
ban („Tájékoztató”) Ratzinger bíbo-
ros megismétli, hogy Edward Schil-
lebeeckx felfogása az egyházi hiva-
talról fontos pontokban eltér az egy-
ház tanításától.

Július 25-én Ratzinger bíboros kije-
lenti, hogy Charles Curran amerikai
teológus alkalmatlan a katolikus taní-
tás képviselésére, mert a Humanae vi-
tae kritizálásával „bûnös módon” el-
tért a törvényes tekintélytõl.

Seattle érseke, Raymond Hunt-
hausen arról tájékoztatja papjait,
hogy lelkipásztori területeken a Vati-
kán „megfosztotta hatalmától”: az
egyházmegyei bíróság vezetését, a li-
turgiát, a papképzést, a kilépett papo-
kat és az erkölcsi kérdéseket illetõen.
(Vö. 1983, utolsó bek. – A szerk.)

1987

A Hittani Kongregáció arra kö-
telezi Matthew Clarkot, Rochester
(USA) püspökét, hogy vonja vissza
egy, a szexualitásról szóló, a szülõk
pedagógiai tájékoztatására készült
kézikönyv egyházi jóváhagyását.

Áprilisban elbocsátják Alex Zano-
telli atyát, a Nigrizia címû havi lap
fõszerkesztõjét. Zanotelli ismételten
leleplezte Olaszország belebonyoló-
dását a fegyverkereskedelembe. El-

bocsátását az olasz kormány közben-
járása nyomán Josef Tomko bíboros,
a Hitterjesztési Kongregáció (most:
Evangelizálási Kongregáció) prefek-
tusa rendelte el.

1988

Megvonják két jezsuita, José Ma-
ria Castillo és Juan Antonio Estra-
da tanítási engedélyét. A klaretiánu-
sok rendjének tagját, Benjamin For-
canot eltávolítják a Mision Abierta
vezetésébõl.

A Pastor bonus kezdetû apostoli
konstitúció (június 2.) újraszervezi a
vatikáni kúriát, amely nagyobb felha-
talmazásokat kap a püspökök ellené-
ben, s leértékeli a püspöki szinóduso-
kat.

A Mulieris dignitatem kezdetû
apostoli irat (augusztus 15.) megis-
métli a nõk pappá szentelésére mon-
dott nemet.

Brazília pápai nunciusa, Carlo Fur-
no felszólítja Pedro Casaldáligát,
Sao Felix do Araguaia püspökét, írja
alá, hogy egyetért lelkipásztori illeté-
kességének korlátozásával, és a to-
vábbiakban nem szimpatizál a felsza-
badítási teológiával. Casaldáliga is-
mételten megtagadja az aláírást.

1989

Január 6-án Kölnben 15 katolikus
teológiai professzor tiltakozik a püs-
pökkinevezésekkel, a teológiai pro-
fesszorok tanítási engedélyének ki-
adásával és megvonásával, a helyi
egyházak gyámság alá helyezésével
stb. kapcsolatos római nyomás ellen.
Ezt az ún. Kölni Nyilatkozatot aztán
163, késõbb újabb 220 professzor írja
alá Németországban, Ausztriában,
Svájcban és Hollandiában.

Február 16-án a Hittani Kongregá-
ció megerõsíti a fogamzásgátlásra
mondott nemet.

A Vatikán megtiltja egy Rómában
lezajlott erkölcsteológiai kongresz-
szus anyagának publikálását. A
könyv többek között Bernhard Hä-
ring egy tanulmányát tartalmazta
volna, amelyben kritikus elemzésnek
vetette alá a fogamzásgátlással fog-
lalkozó Humanae vitae enciklika ant-
ropológiáját és teológiáját.

A Nevelési Kongregáció közvetlen
beavatkozására a Lateráni Egyetem
elbocsátja a ökumené tanszékérõl
Luigi Sartorit, az egyik legismertebb
olasz teológust.

Márciusban Josef Tomko bíboros,
az Evangelizálási Kongregáció pre-
fektusa nyomására Eugenio Me-
landri atyának tíz évi szerkesztõi
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munka után át kell adnia a szaveriá-
nus misszionáriusok Missio Oggi c.
havi folyóiratának szerkesztését Pier
Lupi atyának. A Vatikán nemtetszé-
sét különösen egy Nicaraguával kap-
csolatos lapszám, valamint annak ki-
pellengérezése váltotta ki, hogy az
olasz kormány más célokra fordított
eredetileg fejlesztési segélyekre szánt
pénzeket.

Elbocsátják hivatalából a jezsuita
Paul Valadier atyát, az Etudes c. fo-
lyóirat kiadóját, egyikét annak a 157
francia teológusnak, akik aláírták a
Kölni Nyilakozatot.

Novemberben, az USA-püspökök
éves konferenciájának elõestéjén
Ratzinger bíboros elrendeli, hogy tö-
röljék a napirendrõl „a teológusok fe-
lelõssége” témát, mivel a szöveg túl-
ságosan „liberális” a teológusok vé-
delmezésében.

Elmozdítják Vittorio Cristellit, a
Vita trentina hetilap vezetõjét, mivel
közzétette 63 olasz teológusnak a
Kölni Nyilatkozatot támogató nyilat-
kozatát.

A Nevelési Kongregáció bezáratja
Brazíliában az észak-keleti regionális
papi szemináriumot és Recife teoló-
giai intézetét (mindkettõt Helder Ca-
mara alapította!), mivel az ezen intéz-
ményekben folyó nevelés állítólag
„nem megbízható”.

A vatikáni államtitkárság a továb-
biakban nem ismeri el a Szentszék
tárgyaló partnereként a brazil mun-
kásifjúságot (JOC) és a nemzetközi
keresztény munkásifjúságot, mivel
irányultságuk túlságosan „baloldali
túlsúlyú”.

A Rendi Kongregáció „megbízotti
vezetést” rendel el a Latin-Amerikai
Rendi Konferencia számára, mivel ez
a kar túlságosan közel áll a felszaba-
dítási teológiához.

1990

A Nevelési Kongregáció megtiltja
a svájci Fribourg teológiai fakultásá-
nak, hogy díszdoktori címet adomá-
nyozzon Rembert Weaklandnek,
Milwaukee (USA) „liberális beállí-
tottságú” püspökének.

1991

A Vatikán elmozdítja a mexikói
Oaxaca püspökét, Bartolomé Car-
rasco Brisenót, mivel a felszabadítá-
si teológiához kötõdik.

A Vozes, a legrégebbi brazil kiadó
élére „megbízotti hivatalt” állítanak,
hogy cenzúrázza Leonardo Boff-ot,
az azonos nevû folyóirat kiadóját.
Boff-nak ki kell válnia a kiadóból és a

szerkesztõségbõl, mire õ egy évvel
késõbb elhagyja a ferences rendet.

A Nevelési Kongregáció arra kény-
szeríti a brazíliai Fortaleza érsekét,
Aloisio Lorscheidert, hogy bocsás-
son el három megnõsült papot, akik a
Teológiai és Lelkipásztori Intézetben
tevékenykedtek.

A Vatikán megtiltja Eugen Dre-
wermann német pap és pszichológus
további tanári tevékenységét. Dre-
wermann kipellengérezte az egyház
hatalmi mechanizmusait, és állást
foglalt a kényszercelibátus ellen. Rö-
viddel ezután a prédikálástól is eltilt-
ják. Erre Drewermann megválik papi
hivatalától.

1992

Januárban Ratzinger bíboros meg-
indítja az eljárást André Guindon
kanadai erkölcsteológus ellen, annak
a szexualitással kapcsolatos nézetei
miatt.

A dominikánusok elbocsátják a
rendbõl Matthew Fox teológust. A
Vatikán már 1988-ban megbüntette
Foxot a szexualitásra vonatkozó, az
egyházi tanítóhivatalétól eltérõ tanai
miatt.

A Vatikán „megvitatásra méltatlan-
nak” nyilvánítja Milwaukee (USA)
érsekének, Raymond Hunthausen-
nek azt a javaslatát, hogy súlyos
szükséghelyzetben nõs férfiakat
szenteljenek pappá.

A Vatikán nem adja meg az enge-
délyt ahhoz, hogy kinevezzék Stras-
bourg katolikus teológiai karára a do-
minikánus Philippe Denis-t, aki ko-
rábban az Opus Dei céltáblája volt.

1993

A pápa tervezi a tévedhetetlenség
1870-es dogmájának kiterjesztését,
hangsúlyozván, hogy tévedhetetlenül
terjeszthet elõ egy tanítást akkor is,
ha azt nem tartalmazza közvetlenül a
katolikus hit, de következtetés révén
összefügg azzal.

Július 10-én három német püspök
(köztük a püspöki kar elnöke, Karl
Lehmann is) közös pásztorlevélben
jelenti ki, hogy bizonyos körülmé-
nyek között elvált és újraházasodott
katolikusok is áldozhatnak. Ratzinger
bíboros kötelezi ezeket a püspököket,
hogy vonják vissza javaslatukat.

Október 22-én a pápa hangsúlyoz-
za, hogy a latin egyházban kötelezõ
marad a papi nõtlenség törvénye.

Október 28-án Mexikó pápai nunci-
usa, Girolamo Prigione kihirdeti San
Cristóbal de las Casas püspökének,
Samuel Ruiznak a visszavonulását.

1994

A Hittani Kongregáció betiltja az
egyház új katekizmusának angol for-
dítását, mivel annak nyelvezete „fe-
minista”.

Ordinatio sacerdotalis kezdetû
apostoli iratában a pápa hangsúlyoz-
za, hogy az egyháznak nincs joga ah-
hoz, hogy nõket részesítsen a papság
szentségében, s lezártnak nyilvánítja
az ezzel kapcsolatos vitát.

A püspökökhöz intézett levelében
(szeptember 14.) a Hittani Kongregá-
ció megismétli az elváltak és újrahá-
zasodottak áldozásának tilalmát.

A Hittani Kongregáció megakadá-
lyozza, hogy Teresa Berger katoli-
kus teológusnõt kinevezzék Bochum
liturgiai tanszékére.

1995

A Nevelési Kongregáció prefektu-
sa, Pio Laghi bíboros megtiltja, hogy
elõadást tartson Rómában a felszaba-
dítási teológia atyja, Gustavo Guti-
érrez, noha A felszabadítás teológiá-
ja c. könyvének 1990-es új kiadása
tisztáznia tudta Ratzinger bíboros el-
lenvetéseit.

A Vatikán elmozdítja hivatalából a
franciaországi Evreux püspökét,
Jacques Gaillot-t.

Az államtitkárságon dolgozó Re
püspök és az Evangelizálási Kongre-
gáció prefektusa, Tomko bíboros
nyomására eltávolítják Renato Kizi-
to Sesana misszionárius atyát, a New
People folyóirat (Kenya) igazgatóját.

A „Miasszonyunk nõvéreinek” ál-
talános rendfõnökét, a brazil Ivone
Gebara nõvért két évre Európába
küldik, hogy a feminista teológia he-
lyett „biztosabb teológiát” tanuljon.

Samuel Ruiz püspök mellé utódlá-
si joggal kinevezik koadjutor püspök-
nek Raúl Vera Lópezt.

1997

Január 2-án Ratzinger bíboros ki-
közösíti Tissa Balasuriya Sri Lan-
ka-i teológust, Mária és az emberi
felszabadulás c. könyve miatt. Rend-
társainak heves tiltakozása miatt [és
mert visszavonta „téves” tanait – A
ford.] 1998-ban rehabilitálják Bala-
suriyát.

Február 11-én Ruini bíboros meg-
bízottat állít a Societá Paolina élére.
Antonio Buoncristiani személyében
úgyszólván egy kívülálló veszi át az
általános rendfõnök feladatait. Azt a
megbízást kapja, hogy felügyelje a
rendi társaság publikációit (pl. fa-
miglia cristiana, Jesus, Vita Pasto-

10 � 2005. augusztus Tanulmány



rale) és kiadóját. A társaság heves el-
lenállása nyomán Buoncristianinak
1998-ban távoznia kell, csak a fa-
miglia cristiana marad Ruini befo-
lyása alatt.

Laghi bíboros közbenjárására a Ne-
velési Kongregáció bezáratja Mexi-
kóban az Interreligiöse Institut in
Mexiko City és a Colegio Máximo e
Cristo Rey nevû intézményeket. Az
ok: közel álltak a felszabadítási teo-
lógiához.

Tarcisio Bertone, a Hittani Kongre-
gáció titkára éles levélben követeli
Kolumbia püspöki karától, hogy dol-
gozzanak át egy, a szerzetesi élettel
kapcsolatos publikációt, mivel az kri-
tikus megnyilvánulásokat tartalma-
zott a hierarchiával szemben.

A Wir sind Kirche nemzetközi
mozgalom 2,5 millió aláírást nyújt át
Rómában az egyház reformja érde-
kében, ezeket azonban nem veszik fi-
gyelembe, „mivel az egyház nem de-
mokrácia”.

Josef Tomko bíboros felszólítja a
koreai püspöki kart, hogy sújtson
publikációs tilalommal három papot:
John Sye Kong-seokot és Paul
Cheong Yang-mot (a szöuli jezsuita
egyetem docenseit), illetve Edouard
Ri Jemint (Kvangiu egyetemének
professzorát).

1998

Ratzinger bíboros ismét megnyitja
a Gustavo Gutiérrez elleni, 1983-
ban lezárt vizsgálatot, noha õ átdol-
gozta A felszabadítás teológiája c.
mûvének új kiadását. Gutiérrez erre
belép a domonkos rendbe.

A Hittani Kongregáció megindítja
a vizsgálatot Paul Collins ausztrál te-
ológus ellen, A pápa hatalma c. köny-
ve miatt. Collins 2001-ben leteszi pa-
pi hivatalát, mert nem tudja tovább
képviselni az aktuális teológiai politi-
kát.

Dario Castrillon Hoyos, a Papi
Kongregáció prefektusa arra kény-
szeríti Peter Smith angol püspököt,
hogy vonjon vissza egy hittanköny-
vet, mivel az bemutatta a felszabadí-
tás teológiáját, és beszámolt Oscar
Romero vértanú püspökrõl.

Tizenegy évvel halála után a Hitta-
ni Kongregáció megtiltja az indiai je-
zsuita, Anthony de Mello könyvei-
nek új kiadását, mivel azok „a katoli-
kus tanítással összeegyeztethetetlen
álláspontokat képviselnek”.

Ad tuendam fidem kezdetû apostoli
iratával (június 29.) II. János Pál pápa
minden teológustól „hitvallást” és
„hûségesküt” követel.

A Hittani Kongregáció felfüggeszti
a Gergely Egyetemen betöltött tanári
állásából Jacques Dupuis jezsuita
vallástudóst, és eljárást indít ellene a

vallási pluralizmusról írt könyve
miatt. Franz König bíboros, aki vé-
delmére kel a tudósnak, helyreutasí-
tásban részesül Ratzinger bíboros ré-
szérõl. 2001 januárjában leállítják az
eljárást, de Ratzinger ragaszkodik ah-
hoz, hogy a könyv félreértések forrá-
sa lehet.

A milánói Jézus Szíve Egyetem fi-
lozófiaprofesszorát, Luigi Lombar-

di Vallaurit fellebbezés lehetõsége
nélkül felmentik hivatalából, a pokol-
lal, az áteredõ bûnnel, a tanítóhivatal

tekintélyével és a szexuális erkölccsel

kapcsolatos tételei miatt.

1999

Az engedelmesség elleni vétség
miatt felfüggesztik Jim Callan ame-
rikai plébánost.

A Vatikán elõre akarja lendíteni a
katolikus egyetemek „normalizálá-
sát”, s az Opus Dei-t bízza meg ezzel.
Az Opus Dei a perui Limában kezdi
meg a feladat végrehajtását.

A Val col vento in Vaticano c.
könyv társszerzõje, Luigi Marinelli,
a Kúria nyugalmazott munkatársa a
hiányzó jogi kilátások miatt lemond
védelmérõl az egyházi bíróságok
elõtt.

Ratzinger bíboros megtiltja Jean-

nine Gramick nõvér és Robert Nu-

gent atya (mindkettõ USA-beli) ho-

moszexuálisok között végzett lelki-
pásztori tevékenységét.

2000

Mexikóban a Vatikán másik egy-
házmegyébe helyezi át Samuel Ruiz
püspök koadjutor püspökét, Rául Ve-

ra Lópezt, noha õ utódlási joggal bír.
Samuel Ruiz püspök utódául a Vati-
kán ízlésének megfelelõ püspököt ne-
veznek ki.

A pápa és Ratzinger bíboros elítéli
az ázsiai teológiát. Augusztus 6-án
jelenik meg a Dominus Jesus kezde-
tû, az ázsiai teológiát és az ökumenét

támadó nyilatkozat.

2001

Február 22-én Ratzinger bíboros
arra kötelezi a spanyol redemptorista
szerzetest és teológust, Marciano Vi-
dalt, hogy vonja vissza a fogamzás-
gátlással, a homoszexualitással stb.
kapcsolatos tételeit.

A Hittani Konregáció azzal vádolja
Roger Haight amerikai jezsuitát,
hogy krisztológiájában eltér a katoli-
kus tanítástól.

2002

Josef Imbach svájci ferencest eltá-
volítják tanszékérõl, mivel egyik
könyvében vita tárgyává tette Jézus
csodáinak történetiségét.

Ratzinger bíboros „figyelmeztetése”
kiközösítéssel fenyegeti azt a kilenc oszt-
rák és német nõt, akik arra készülnek,
hogy július 22-én egy dunai hajón pappá
szenteltetik magukat. Carlo Maria Marti-
ni bíboros, Silvano Piovanelli és Karl
Lehmann bíboros viszont ellentétes véle-
ményének ad hangot.

2003

A Hittani Kongregáció január 25-i
határozata – amelyet azonban csak
március 13-án adnak át – fellebbezés
lehetõsége nélkül felfüggeszti papi
hivatalából Franco Barberót, a pine-
rolói bázisközösség vezetõjét.

A Szerzetesi Kongregáció nyomá-
sára február 24-én megfosztják hiva-
talától Parma bencés apátját, Cipri-
ano Carinit, és el kell hagynia az
apátságot. Az ok: befogadott olyan
indiai apácákat, akik hozzá menekül-
tek, hogy menedéket találjanak a Va-
tikánban befolyásos apátnõ, Tekla
Famigliettivel szemben.

A Hittani Kongregáció a spanyol
püspöki kar közvetítésével kijelenti,
hogy Juan José Tamayo laikus teo-
lógus könyvei nem felelnek meg a ka-
tolikus hitnek.

Ratzinger bíboros kiközösíti az
osztrák és német nõi papokat.

Az Ecclesia de Eucharistia kezdetû
enciklika (április 17.) megtiltja az in-
terkommúniót, vagyis az eucharisz-
tia felekezetközi vételét.

A szeptember 28-i konzisztóriu-
mon a pápa egyetlen olyan latin-ame-
rikai püspököt sem emel bíborosi
rangra, aki közel áll a felszabadítási
teológiához.

Az október 16-i keltû apostoli buz-
dításban a pápa megerõsíti, hogy a
püspöki szinódusok csak a tanács-
adás „eszközei”.
Forrás: Kirche In, 2005/2-4

(csekély rövidítéssel)
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