Katholicisme

Wie?

Uitdagingen binnen
het Katholicisme

Jezus doorbrak de polarisering van zijn tijd
! Jezus kondigt het Rijk van God aan: een rijk van liefde, niet van macht.
! Het verhaal van Jezus en Syrofenicische vrouw (Mc 7, 24-30): Jezus leert om zelf niet te polariseren.
! De zaligsprekingen als belofte en levensweg (Mt 5, 1-12).
! Jezus doorbreekt grenzen. Hij raakt zieken aan, gaat op bezoek bij tollenaars en zondaars, enzovoort.
! Jezus vergeeft, tot op het kruis.

Hoe?

Het verdwijnen van (de rol van) religie uit de
samenleving. De evidente aanwezigheid van het
Katholicisme in het dagelijkse leven van
individuen en groepen wordt geleidelijk aan
steeds minder gekend en beleefd.

Pluralisering

Openheid

Symboolgevoeligheid

Rechtvaardigheid

'Katholiek' = 'universeel': de Katholieke
boodschap en Kerk zijn aan iedereen
gericht.

Tegen radicalisering en polarisering.

Theorie van de rechtvaardige oorlog:
zes voorwaarden voor het
rechtvaardigen van een gewapend
conflict om oorlog en geweld zoveel
mogelijk te vermijden.

In Gods Rijk durven katholieken, net als
Jezus, hun grenzen verleggen, luisteren
naar de noden van anderen en
polarisatie doorbreken.

Leert katholieken om de Bijbel op een
symbolische manier te lezen.
Spoort katholieken aan om zorg te
dragen voor de natuur, de dieren en voor
iedere medemens.

"Terrorisme komt niet voort uit religie.
Het gebruikt religie als excuus. Religie kan nooit moord,
terreur of onderdrukking vergoelijken."
- Paus Franciscus, 2021
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Secularisering

Sinds Vaticanum II (1962-1965) luidt er
binnen de Kerk steeds vaker de roep om
over te stappen naar een
'rechtvaardige vrede': een wereld
zonder geweld en onderdrukking.

"Vrede is een orde, die als grondslag heeft de waarheid,
als norm de rechtvaardigheid, als bezieling en voltooiing
de liefde, en als uiterlijk kenmerk de vrijheid."
- Pacem in Terris, Paus Johannes XXIII, 1963
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De Katholieke traditie is niet langer
vanzelfsprekend in het leven, denken en handelen
van groepen en individuen. De Kerk moet haar
plaats en rol vinden in een pluralistische wereld.

De rol van de vrouw in de Kerk
Vrouwen kunnen binnen de Kerk taken op zich
nemen, maar zij mogen geen gewijde ambten
bekleden. Dit wordt steeds meer in vraag gesteld.

Het perspectief op homoseksualiteit
Homoseksuele relaties en vooral handelingen
worden door de Kerk niet aanvaard. Dit wordt
steeds vaker in vraag gesteld.

Seksueel misbruik binnen de Kerk
Sinds het einde van de 20e eeuw wordt de Kerk
geconfronteerd met talrijke beschuldigingen van
seksueel misbruik binnen de Kerk. De Kerk wordt
vaak verweten dat zij niet genoeg doet om de
slachtoffers te steunen en te beschermen. Dit
beschadigt het morele gezag van de Katholieke
Kerk.

