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Notícies

 Renúncia del Papa Benet XVI.
El passat dia 11 de febrer es va anunciar la renúncia 
de  Joseph Ratzinger  al  papat.  A causa de la  visió 
catòlica  sobre  aquest  tema,  el  papa  té  una 
connotació sagrada en si  mateix i ha de romandre 
fins a la seva mort en el càrrec, tal com ho van fer 
els  altres  papes  anteriors,  inclosos  Joan  Pau  II, 
antecessor de Benet XVI, que va morir després d'una 
greu malaltia, igual que el papa Pau VI, que va estar 
molt  malalt.  Per  tant,  l'arribada  sobtada  de  la 
renúncia  del  Papa  Benet  XVI  va  sorprendre  al 
cristianisme  i  va  trencar  amb  les  tradicions  de 
l'Església  Catòlica.  Ell  va donar com a raons de la 
seva renúncia la fatiga i malestar general, produïdes 
per  la  seva  avançada  edat,  però  no  sembla  que 
aquests siguin els motius de la seva renúncia.  

Joseph Ratzinger, elegit papa el 2005, sota el nom 
de Benet XVI, té una edat avançada i està malalt, ja 
ha  patit  un  atac  de  cor.  Benet  XVI  va  ser  elegit 
successor de Joan Pau II a l'edat de 78 anys i, des 
del  principi  va  avançar  que  el  seu  lideratge  de 
l'Església Catòlica no seria llarg. És per això que la 
renúncia del papa Benet XVI va més enllà de raons 
alienes a l'edat i al cansament. En els gairebé 8 anys 
del pontificat  de Benet XVI,  el  Vaticà ha viscut un 
període  d'alts  i  baixos  i  crítiques,  inclosa  la  seva 
renúncia que pel que sembla ha estat resultat de tot 
aquest ambient anòmal.

Una de les turbulències més ressaltants que el papa 
Benet XVI va enfrontar durant el seu lideratge va ser 
la revelació de veritats impactants com l'abús sexual 
de nens per part de sacerdots catòlics.  En l'informe 
de  la  comissió  sobre  l'abús  infantil  a  l'església 
catòlica a Holanda es llegeix que l'estudi es va basar 
sobre  1.800  denúncies  d'abusos  en  el  fur  de  les 
institucions catòliques, havent identificat a 800 dels 
culpables.  Entorn  de  100 d'ells  estan  encara  vius. 

Aquest  informe  afegeix  que  els  alts  dirigents  de 
l'església catòlica han comès omissió en el càstig i la 
prevenció  dels  abusos,  que  es  va  produir  a  les 
escoles i orfenats de les esglésies catòliques. 

Tanmateix,  els  esforços  per  reduir  les  crítiques  al 
Vaticà han tingut molt poc impacte. Cada revelació 
d'un  escàndol  en  una  església,  treia  a  llum 
nombrosos  casos  similars  en  els  últims  anys  i 
dècades.

Sobre  el  futur  de  l  Església  Catòlica,  la  majoria 
d'observadors creuen que el pròxim papa continuarà 
les  polítiques  conservadores  de  Benet  XVI.  La 
necessitat  de  fer  front  als  escàndols  sexuals  a 
l'Església  Catòlica  és  una  de  les  coses  que  haurà 
d'abordar el nou cap dels catòlics al Vaticà. 

La excomunió o l'acomiadament de sacerdots, com a 
conseqüència d'aquests delictes no és més que una 
lluita contra les conseqüències i no elimina d'arrel les 
causes,  en  aquest  cas,  l'Església  i  el  Vaticà  han 
d'esperar més casos d'abús de menors per part de 
sacerdots corruptes. 

El Vaticà exigeix una revisió fonamental dels termes 
d'algunes  de  les  seves  tradicions,  algunes  de  les 
quals  fins  i  tot  estan  en  contradicció  amb  la 
naturalesa humana. Una d'aquestes tradicions és el 
celibat  per  als  sacerdots  catòlics,  és  a  dir,  la 
prohibició  per  casar-se.  El  papa  Benet  XVI  és  un 
d'aquells que estan totalment en contra de la revisió 
d'aquest assumpte.  Sense cap dubte, es preveu que 
en  el  període  del  nou  papa  siguem testimonis  de 
canvis fonamentals en l'Església per fer front a les 
diverses crisis que hem presenciat al Vaticà. 


