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Историјска званична посета Папе Бенедикта XVI Великој Британији наилази на критике
због високих трошкова и све већег незадовољства због политике званичног Ватикана
поводом случајева сексуалног злостављања деце од стране свештеника.

  

Папа ће започети четвородневну посету Британији у Единбургу, у Шкотској, а посетиће и
Глазгов, Лондон и Бирмингем.

  

Очекује се да ће се Бенедикт састати са британским званичницима, укључујући краљицу
Елизабету и премијера Дејвида Камерона. Процењује се да ће папина посета коштати
британску владу око 18 милиона долара.

  

BBC: Папа Бенедикт XVI у посети Великој Британији

  Бенедикт XVI је тек други поглавар Римокатоличке цркве у посети Британији. Већина
Британаца незаинтересована за посету, критичари најављују протесте.  

Поглавар Римокатоличке цркве, папа Бенедикт XVI, стигао је у посету Британији.

  

У главном граду Шкотске, Единбургу, папу је дочекао супруг краљице Елизабете II,
принц Филип. Папа се у Холируд хаусу састао са краљицом, а након тога ће у Глазгоу
одржати мису на отвореном.

  

Извештава се да је више десетина хиљада људи изашло на улице Единбурга како би
поздравиле светог оца, но најављени су и протести.
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Папа Бенедикт XVI је тек други папа који долази у Британију, а први који стиже у
државну посету.

  

Испитивања јавног мњења указују да велику већину Британаца - скоро две трећине -
посета не занима.

  

Најава протеста

  

Далеко најгласнији су они који су против папине посете Британији.

  

У свим местима која ће папа обићи припремају се демонстрације у знак протеста против
његових дубоко конзервативних ставова.

  

Папа се одлучно противи хомосексуалности, абортусу и истраживању матичних ћелија.

  

Чак се и добар део католика не слаже са његовим ставом да жене никада не могу да
буду свештеници.

  

Али, инсистирање Бенедикта XVI на традиционалним вредностима није једини разлог
због којег део Британаца отворено папи поручује да није добродошао.

  

Углед цркве последњих година је озбиљно уздрман серијом скандала око сексуалног
злостављања деце.

  

У Лондону су се окупио велики број људи из свих делова света које су у детињству
сексуално или физички малтретирали католички свештеници.
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Они оптужују папу да, упркос томе што отворено изражава најдубље жаљење и
гнушање над злостављањем деце, није учинио довољно да одговорни буду кажњени.

  

Покушај оживљавања хришћанства

  

Осим тога, посета ће коштати више од 14 милиона евра и то у тренутку када влада
припрема жестоке мере штедње.

  

Боравак папе Бенедикта XVI у Британији део је његових настојања да оживи
хришћанство у Европи у којој, како са забринутошћу констатују у Ватикану, све више јача
секуларизам.

  

Питање је колико ће овдашње јавно мњење желети да чује ту његову поруку.

  

Британци су традиционално резервисани према Ватикану, још од 16. века када се
тадашњи енглески краљ Хенри VIII одвојио од Рима и основао протестантску
Англиканску цркву.

  

(VOA, BBC)
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