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PARTICIPACIÓ

- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?

EINES

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.

Rep les alertes per sms al teu móbil.

12/3/2009  RELIGIÓ

El Papa admet "errors" en el gest lefebvrista
• Ratzinger diu que no es va investigar Williamson a internet

EL PERIÓDICO
ROMA

Un mes i mig després que aixequés l'excomunió que pesava sobre quatre bisbes lefebvristes, el Papa
ha reconegut dos errors en la manera com es va gestar i com es va motivar una mesura que ha
originat la principal crisi de credibilitat en els quatre anys que fa que encapçala l'Església catòlica. En
una carta escrita a mà, dirigida a tots els bisbes del món, Benet XVI explica què es va fer malament i
per què es va fer.
Hi va haver dos errors, reconeix el Pontífex, segons el diari italià Il Foglio, que ahir va publicar uns
quants paràgrafs de la carta. Tots dos ja havien estat assenyalats per tots els que es van sorprendre
del gest papal, sobretot de la retirada de l'excomunió a un dels prelats, Richard Williamson, un notori
negacionista de l'Holocaust.
La primera equivocació, admet Joseph Ratzinger, resideix en el fet que la Santa Seu "no es va adonar
que n'hi havia prou amb una simple recerca a internet per descobrir les judeofòbiques paraules de
Williamson, que tantes friccions van causar entre el Vaticà i el món jueu, els catòlics progressistes i fins
i tot la cancellera alemanya, Angela Merkel. Les declaracions del bisbe, continua la carta, "s'han
superposat de manera imprevisible" a la rehabilitació dels lefebvristes --excomunicats l'any 1988 a
causa de la seva oposició al concili Vaticà II-- i "han comportat un curtcircuit mediàtic que ha alterat
tot aquest cas".
El segon error, d'acord amb Il Foglio, té a veure amb la tan criticada, per inexistent, política mediàtica
vaticana: el Papa alemany reconeix que les revocacions de les excomunions "no van ser ni clarament ni
suficientment il.lustrades".

REVOCACIÓ PERSONAL
Després de l'admissió dels errors, Benet XVI explica a tots els bisbes del món en què ha consistit el seu
gest de complicitat als ultratradicionalistes, que es mostren contraris al diàleg entre religions, i per què
l'ha fet. El motiu va ser propiciar la unitat dels cristians, però les revocacions són personals, només
afecten els quatre prelats, i no impliquen el reconeixement de l'orde que va fundar el cismàtic
arquebisbe Marcel Lefebvre, la Fraternitat de Sant Pius X, que només s'aconseguirà amb l'acceptació del
concili Vaticà II, cosa a què, de moment, es neguen en rodó els lefebvristes.
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