Kik vagyunk
Amikor azt hallod: ókatolikusok, talán számodra
érthetetlen latin liturgiát képzelsz el, melyen a pap ősi
kazulában van, és ultrakonzervatív nézeteket vall.
Pedig mi sem áll távolabb az igazságtól!
Egy olyan, a mához szóló történelmi egyházat
igyekszünk képezni, amely reagál korunk kihívásaira,
és nyitva áll bármely anyanyelvet beszélő hívő,
kereső ember számára.
Nyitott, demokratikus és független katolikusok
vagyunk. Függetlenek, mert nem a Vatikán irányít
minket. Ám ez a függetlenség nem jelent
elszigeteltséget. Más országok ókatolikus egyházaival
az Utrechti Unió közösségébe tömörülve, szentségi
közösségben vagyunk az anglikán egyházakkal és
a svéd evangélikus egyházzal. Demokratikusak,
mivel papjainkat és püspökeinket zsinati elvek alapján
választjuk meg. Nyitottak vagyunk az ökumenikus
párbeszédben, valamint olyan aktuális kérdések
megválaszolásában, mint pl. a fogamzásgátlás, a nők
szentelése vagy az LGBT* hívők lelkigondozása.
És ugyanakkor katolikusok, akiket az Eucharisztia,
a liturgia és a szentségek iránti szeretet jellemez.
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Az a meggyőződés köt össze
bennünket, hogy a kereszténység
képes a 21. században nyitottan,
ökumenikusan, demokratikusan
és emberségesen is megnyilvánulni.

Küldetésünk
& víziónk

TÖRTÉNELMÜNK
Az ókatolikus egyházak létrejöttét a pápaságnak
a helyi egyházak életébe történő hatalmi beavatkozásai
váltották ki, és formálódásuk több szakaszban zajlott.
Döntő szerepet játszott ebben a folyamatban az első
vatikáni zsinat (1869-1870), amikor kihirdette a pápai
tévedhetetlenség tanát és a pápa teljhatalmát az egész
egyház felett.

ÉRTÉKEINK

AZ ARANY KÖZÉPÚT

Katolikus alternatívaként jellemezzük magunkat.
Az első keresztények hitét, tanításait és gyakorlatát
követjük. Egyházunkat a szegénység és a szolgálat
kettős eszménye vezérli; nem akarunk többet, mint
ami az alapvető szükségleteink kielégítésére
elegendő. A radikális elfogadás szellemiségét éljük
és minden embert megkülönböztetés nélkül
elfogadunk.

A Rómával való szakítás azonban nem
elszigeteltséghez, hanem ellenkezőleg, ökumenikus
nyitottsághoz vezetett. Arra törekszünk, hogy
középutat találjunk a kortárs kereszténységben,
a katolicizmus és a protestantizmus között, valamint
a keleti és a nyugati kereszténység között is.

JELLEMZŐINK DIÓHÉJBAN
Az ókatolikusok olyan
keresztények, akik teljes
életet élnek és nem félnek
az új és ismeretlen
dolgoktól.

Papjaink és püspökeink megválasztása és felszentelése
az apostoli utódlás szabályait betartva történik.
A cölibátus nem feltétele a papságnak.
Az Eucharisztiát „két szín alatt” szolgáltatjuk ki és
minden megkeresztelt hívő hivatalos annak vételére.
Az evangélikusokhoz hasonlóan a gyónást közösen és
egyénileg is végezhetjük.
A pásztori szolgálat a nők számára is nyitva áll.
Az LGBT* hívőket is elfogadjuk, lelkigondozzuk és
bátorítjuk őket a felelős párkapcsolatra.
Nem tagadjuk meg a szentségi életet az elváltaktól sem.

