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Nõi bíborosok?
Felhívás Ferenc pápához

Helen Schüngel-Straumann bázeli teológusnõ kezdeményezésére európai és amerikai katolikus teológus nõk és fér-
fiak az alábbi felhívást írták alá; ebben azt kérik Ferenc pápától, hogy aktívan vonja ba a nõket a központi döntésekbe.
Ennek egyik megnyilatkozása lehetne nõk bíborosi kinevezése.

Ferenc pápának a szegények és el-
nyomottak felé fordulása külön-
leges örömöt ébreszt, de várako-

zásokat is kelt. Éppígy az a kijelenté-
se, hogy a nõknek sokkal nagyobb
szerepet kellene játszaniuk a katoli-
kus egyházban, és részt kellene ven-
niük a döntésekben.

A nõket szinte mindenütt a világon
különösen is érinti a szegénység, a
háttérbe szorítás és az erõszak. Az
egyház tagjainak több mint fele nõ,
de ezt a többséget kisebbségként ke-
zelik, holott számos elhivatott és ma-
gasan képzett nõ van itt: szerzetes-
nõk, teológusnõk, felelõs állásokat
betöltõ, az Egyház iránt erõsen elkö-
telezett nõk. Lelkipásztori vagy kari-
tatív területen dolgoznak, a bázison,
iskolákban, egyházi szervezetekben
– gyakran önkéntesként. Elvi síkon
és gyakorlatilag is síkraszállnak az
evangéliumért, a fontos döntésekbe
azonban nem vonják be õket, így az-
tán rendkívül egyenlõtlen és igaz-
ságtalan helyzet áll fönn a katolikus
egyházban. A nõk azonban többé
nem tárgyak akarnak lenni, hanem
alanyok, és a nõk nélkül nem lehet
egyházat építeni.

Az egyenlõség és az igazságosság a
bibliai próféták központi követelése:
ismételten különös figyelmet köve-
telnek a „szegények, özvegyek és ár-
vák” számára. Jézus is teljesen ennek
a nagy prófétai hagyománynak a tala-
ján állt, és nõket is meghívott tanít-
ványként a maga Isten Országa-moz-
galmába.

Az igazságosság jézusi üzenete okán
azt javasoljuk, hogy megfelelõ számú
nõt nevezzenek ki bíborossá.

Sem a Bibliában, sem a dogmatiká-
ban és az egyházi hagyományban nincs
olyan érv, amely akadályozhatná a pá-
pát abban, hogy a lehetõ leghamarább
valóra váltson egy effajta intézkedést.
Szabadon felmentést adhat az egyház-
jog által feltételezett felszentelés alól,
ahogyan ez a múltban ismételten meg-
történt. Alkalmilag egészen a 19. szá-
zadig laikusokat is neveztek ki bíboros-
sá a pápák.

Az egész egyház egységének és veze-
tésének felelõseként a pápa rögtön meg-
tehetné az elsõ lépéseket annak érdeké-
ben, hogy az egyháztagok „nagyobbik
fele” aktívan részt vegyen a fontos dön-
tésekben és a következõ pápaválasztás-
ban. Igen okos és diplomatikus döntés

lenne, ha – saját köreiben valóra vált-
va a nõk egyenjogúsítását – megmu-
tatná, hogy a katolikus egyház nem
olyan nõellenes, mint amilyennek
gyakran ábrázolják.

Ismételten ajánlják a nõknek,
hogy használják ki az adott játékte-
ret. A bíborosi kinevezés kitûnõ pél-
dája lenne az effajta cselekvésnek.
De célunk nem az egyház további
klerikalizálása, hanem az, hogy a
nõk aktívan részt vehessenek a köz-
ponti döntések meghozatalában.

Nem arról van szó, hogy a kétes
„korszellemhez” alkalmazkod-
junk, hanem arról, hogy hallgas-
sunk „az idõk jeleire” (XXIII. Já-
nos pápa), amelyek több mint öt-
ven év múltán még mindig nem
kaptak elég teret a katolikus egy-
házban. Ha az egyház felelõsei
nem gyõzik le elméletileg és gya-
korlatilag is a patriarchalizmust, és
nem teszik lehetõvé, hogy döntõ
pontokon a nõk is szóhoz jussanak,
akkor a katolikus egyház egyre
több hozzáértõ és elkötelezett nõt
fog elveszíteni.
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